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Abstract 
Arbetet behandlar hur elever, skolledare och speciallärare uppfattar fenomenet stöd på 
Plönninge naturbruksgymnasium. Angreppssättet är av fenomengrafisk karaktär, dvs. det 
viktiga är hur individerna själva uppfattar sin omvärld, inte hur den verkligen är. 
Analysmaterialet består av tolv djupintervjuer som jag har gjort med ovan nämnda 
grupper. Jag har ställt deras uppfattningar mot skolan olika styrdokument. En av 
förgrundsfigurerna inom det fenomenografiska området är Ference Marton vars vikt inte 
nog kan betonas. Även Staffan Larsson har lämnat viktiga bidrag till det 
fenomenografiska forskningsfältet. Dessa två är de viktigaste författarna för detta arbete. 
Huvudfrågeställningen lyder: Klarar Plönninge naturbruksgymnasium att uppfylla 
behovet av stöd till elever med diagnostiserad dyslexi i enlighet med skolans 
styrdokument sett ur ett fenomenografiskt perspektiv? Generellt sett uppfylls 
styrdokumentens krav och de flesta av intervjupersonerna är på det stora hela nöjda med 
hur stödet fungerar.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Under min tid på lärarutbildningen har jag kommit att intressera mig för elever i behov av 
särskilt stöd och den problematik som det innebär för dessa elever. Framför allt blev jag 
intresserad av eleverna med dyslexi och deras situation. Jag har intresserat mig för hur 
stödundervisningen bedrivs och hur eleverna uppfattar den. Vi fick redan under den 
första delkursen läsa de olika styrdokumenten och där finns det angivet vilka rättigheter 
eleverna har till särskilt stöd. Jag förstod redan innan jag påbörjade lärarutbildningen att 
dyslexi var ett problem för många och att det fanns ett stort behov av hjälp. Min första 
kontakt med elever i behov av särskilt stöd fick jag under min första VFU-period hösten 
2003 då jag bl.a. var på Andersbergsskolan, Östergårdsskolan och Plönningegymnasiet.  
 
Den första VFU-perioden auskulterade vi endast, problemet blev därför inte påtagligt då 
utan först när jag var ute på en åttaveckors VFU i våren 2004. Under de två 
sammanhängande VFU-perioderna undervisade jag i stort sett själv hela tiden. Då kom 
jag i kontakt med flera elever som hade dyslexi och jag fick insikt i hur problemfylld 
deras vardag kunde te sig. Jag hade muntliga prov med flera elever, jag kopierade mina 
overheadbilder och jag kopierade mina lektionsanteckningar och gav till eleverna. De 
eleverna som jag kom i kontakt med gick även hos speciallärare flera gånger i veckan.  
 
När jag gjorde min VFU kände jag att man som lärare behövde kunskaper på detta 
område. Denna känsla avspeglade sig även när jag läste igenom vad andra hade skrivit på 
området. I den litteraturen fann jag flera som antydde om brister i lärarnas kunskaper, 
men även om brister på lärarutbildningarna. När det gäller lärarnas bristande kompetens 
säger Stadler att det inte är fel i läroplanen när eleverna inte klarar skolan utan att det . 
beror på lärarnas bristande kompetens Stadler, (1994:113). Även Carlström ger uttryck 
för liknande uppfattningar. Hon menar att skolan inte har klarat av att ge dyslexieleverna 
tillräckligt stöd och att det har sin grund i lärarnas bristande kunskaper Carlström, 
(1997:92, en omarbetad version i Utredningar av läs- och skrivsvårigheter 2007, red. 
Ericson, B). När det gäller kritiken mot lärarutbildningen så ligger den ett antal år tillbaka 
i tiden. Därför är det svårt att säga hur relevant den är idag. Handikappombudsmannen 
(HO) ger i alla fall lärarutbildningen kritik för att vara bristfällig när det gäller utbildning 
angående dyslexi (Handikappombudsmannens rapport till regeringen, 1995, i Zetterqvist 
Nelson, 2000:20). En större genomgång av forskningsläget inom ämnet kommer i slutet 
av arbetet. 
 
Behovet av ökad kunskap fick jag i viss mån tillfredsställt samma termin på våren då vi 
hade en fempoängskurs i ämnet specialpedagogik. Det var under kursen i den kursen som 
intresset tog fart på allvar, och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att läsa till 
specialpedagog senare. Det är därför som jag har valt att göra ett arbete som berör dels 
dyslexin men i huvudsak kommer att ägna sig åt uppfattningar av det stöd som de 
diagnostiserade eleverna får. Anledningen till att jag koncentrerar mig på eleverna med 
diagnostiserad dyslexi är att jag vill avgränsa arbetet.  
 



 5

Jag har fått med alla elever med diagnosen dyslexi på en och samma skola. Området jag 
vill undersöka är hur man uppfattar stödet som ges till elever som har fått diagnosen 
dyslexi. Det är alltså inte själva dyslexin som är undersökningsobjektet utan 
uppfattningar av stödet till eleverna. Arbetet kommer alltså inte att behandla 
specialpedagogiken i sig utan hur specialpedagogiken fungerar på en specifik skola. 
Skolan som är objektet för studien är min VFU-skola, Plönninge naturbruksgymnasium. 
Jag har gjort huvuddelen av min VFU, tolv veckor plus fem dagar, valet på skola föll sig 
därför naturligt. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur elever, lärare och specialpedagoger uppfattar 
fenomenet stöd, dvs. hur de uppfattar hur stödundervisningen fungerar på skolan.  
Det viktiga med att ta reda på olika individers uppfattningar av ett fenomen är att man 
först måste veta hur någon uppfattar något innan man kan förstå personen och på så sätt 
få kontakt med den samma. Det räcker inte med att en skolledare uppfattar det som att 
stödet fungerar tillfredsställande, utan man måste undersöka hur eleverna uppfattar det. 
 
I det här fallet är det viktigast att förstå eleverna för att de skall få ett så bra stöd som 
möjligt och klara av skolan. Det borde vara grundläggande att alltid ta reda på hur 
eleverna själva uppfattar olika fenomen i deras omvärld, i detta fall hur stödet för en 
specifik grupp fungerar. Annars blir det svårt att möta eleverna på deras egen nivå. Ofta 
verkar det som om det bara är det vuxna som får komma till tals i frågan. De har den 
största makten i skolan. Eleverna måste också få komma till tals och ge sin syn på saken. 
 
1.3 Frågeställningar 
Jag har använt mig av en huvudfrågeställning samt ett antal underfrågor som skall 
understödja denna. Min huvudfrågeställning lyder: 
 
Klarar Plönninge Naturbruksgymnasium att uppfylla behovet av stöd till elever med 
diagnostiserad dyslexi i enlighet med skolans styrdokument sett ur ett fenomenografiskt 
perspektiv? 
 
Underfrågor: 
 

• Vad krävs av eleven för att få stöd sett ur de olika aktörernas perspektiv? 
• Hur viktiga är föräldrarna i sammanhanget? 
• Hur stor är kunskapen om dyslexi bland övrig personal på skolan sett ur 

elevernas, skolledarnas och speciallärarnas perspektiv? 
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2. Styrdokumenten 
 
2.1 Styrdokumenten 
Som jag beskriver ovan skall undersökningen belysa uppfattningar om det stöd som ges 
på Plönningegymnasiet och om dessa uppfattningar är i enlighet med vad som står i 
styrdokumenten. Följande styrdokument är aktuella för undersökningen: Skollagen, 
Gymnasieförordningen, Lpo-94, Verksamhetsplan för Halmstads gymnasieskolor 2004 – 
2007 samt Barn och ungdomsplanen för Halmstad 2002, Mål för 
utbildningsverksamheten – tillika skolplan – för landstinget Halland, Lokal arbetsplan för 
Plönningegymnasiet samt Kursplan för Naturbruksprogrammet. Jag har skrivit dem i 
ordning med det viktigaste styrdokumentet först. De andra baserar sina skrivelser efter 
vad som står i skollagen. Det som står i skollagen gör att det är relativt fritt att tolka hur 
man sedan skall utforma direktiven nedåt i hierarkin.  
 
2.1.1 Skollagen 
I skollagens 1: a kapitel 2 § står följande angående elever i behov av särskilt stöd: ”I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” Skollagen, (1985, 1kap. 
2 §). I det fjärde kapitlet kan man läsa följande: ”Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet” Skollagen, (1985, 4 kap.1§). Vidare står det att: ”I alla 
kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 
kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.” Skollagen säger även: ”Av 
skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de 
nationella mål som har satts upp för skolan” Skollagen, (1985, 2 kap. 8 §). Vilket innebär 
att det är skolans och huvudmannens uppgift att ombesörja så att alla elever når upp till 
de mål som finns uppsatta och att tillhandahålla ett adekvat stöd för den enskilde eleven. 
 
2.1.2 Gymnasieförordningen 
I kapitlet Särskilda stödinsatser under rubriken Stödundervisning och 
specialundervisning står följande att läsa: ”En elev skall ges stödundervisning om det 
befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om 
eleven av andra skäl behöver särskilt stöd” Gymnasieförordningen, (1999, 8 kap. 1§). Här 
står sålunda inget om några diagnoser eller dylikt utan det är kunskapen som är det 
väsentliga, alltså att eleven uppnår de i kursplanerna uppställda målen. Märker skolan att 
eleven inte når dessa mål måste åtgärder vidtagas. I samma kapitel under rubriken 
Åtgärdsplaner står det vidare: ”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, 
elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av 
särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet 
skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas 
upp och utvärderas” Gymnasieförordningen, (2006, 8 kap. §1a). Det är sålunda 
skolledarens ansvar att se till så att eleven får den hjälp som erfordras för att kursmålen 
skall uppnås. Även här står det inget specifikt om några diagnoser eller dylikt.   
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2.1.3 Lpo-94 
I Lpo-94 i kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag under rubriken En likvärdig 
utbildning står: ”Att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov samt att hänsyn skall tagas till detsamma och att skolan har ett särskilt ansvar för 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” Lpo-94 
(2006:4). Det är alltså fråga om en likvärdig utbildning inte en likadan, vilket ger skolan 
relativt stora friheter att styra stödundervisningen. Läser man sedan vidare under rubriken 
Rättigheter och skyldigheter så skall skolan göra klart för eleverna och deras föräldrar 
vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 
eleverna och deras vårdnadshavare har (Lpo-94, 2006:5). 
 
Skolan har både mål att sträva mot, vilka anger riktningen på skolans arbete, och mål att 
uppnå vilka anger vilka kunskapsmål eleverna minst skall ha uppnått när de slutar skolan. 
Det sistnämnda målet innebär bl.a. att eleverna skall ha uppnått minst godkänt i 
matematik, svenska och engelska. Det är även skolans och huvudmannens ansvar att 
eleverna ges möjlighet att nå dessa mål Lpo-94, (2006:8). När det gäller de olika riktlinjer 
som finns angivna i läroplanen så säger de att alla som arbetar i skolan skall 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Pedagogen skall utgå ifrån 
varje enskild individs behov och stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 
har svårigheter (Lpo-94, 2006:8f ).  
 
2.1.4 Kommunens verksamhetsplan för Halmstads gymnasieskolor 2004 – 
2007 samt Barn- och ungdomsplanen för Halmstad 2002 
Verksamhetsplanen är utgiven så sent som i september 2004 (den hade inte ens tryckt när 
jag var på förvaltningen utan jag fick en kopia av ett färdigt utkast till nyss nämnda plan) 
medan Barn och ungdomsplanen kom 2002. I Verksamhetsplanen för Halmstads 
gymnasieskolor står följande att läsa om hur kommunen generellt vill att inlärningen skall 
ske inom gymnasieskolan: ”Vi vill att varje elev ska få lära och utvecklas utifrån sina 
egna behov och intressen, erfarenheter och sin personliga lärstil, för att fler ungdomar ska 
nå gymnasieskolans kunskapsmål” (Kommunens verksamhetsplan för Halmstads 
gymnasieskolor 2004 – 2007, 2004).  
 
Under rubriken Kunskaper, demokrati och hälsa – en helhet för gymnasieelevers lärande 
står följande om kunskaper: ”Som utgår från elevens individuella behov, förutsättningar 
och personliga lärstil och som är adekvata i det samhälle och det arbetsliv ungdomarna 
lever och verkar i” Kommunens verksamhetsplan för Halmstads gymnasieskolor 2004 – 
2007, (2004). Vidare skriver man under rubriken Målområden – Halmstads kommuns 
målområden – kunskaper: ”För att fler ungdomar ska nå kunskapsmålen behöver 
skolorna fokusera på och stödja varje enskild elevs lärande och utveckling”(Kommunens 
verksamhetsplan för Halmstads gymnasieskolor 2004 – 2007, 2004).  
 
”Varje elev skall i gymnasieskolan utifrån sina individuella behov, förutsättningar och sin 
personliga lärstil utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och arbete Barn- 
och Ungdomsplanen, (2002:8). Detta citat är hämtat ur Vision nummer 17 ur Barn- och 
ungdomsplanen. I Vision nummer 17 står det vidare sammanfattningsvis att man skall 
anpassa undervisningen till varje individ (Barn- och Ungdomsplanen, 2002:8).  
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När det gäller det särskilda stödet står det att: ”Ungdomar i behov av särskilt stöd för den 
personliga utvecklingen eller lärandet skall tidigt uppmärksammas och åtgärdsprogram 
skall upprättas i samarbete mellan elev, förälder och skola” Barn- och Ungdomsplanen, 
(2002:8). Barn- och ungdomsplanen poängterar ytterligare att det är den enskilde elevens 
behov som skall stå i centrum i verksamheten: ”Människor är olika och har rätt att bli 
sedda och bemötta utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov. Den personliga 
utvecklingen skall utgå från individuella planer baserade på personliga samtal, mål och 
utvärdering” (Barn- och Ungdomsplanen, 2002:9).  
 
När det gäller genomförande och utvärdering så har Kommunstyrelsen det övergripande 
ansvaret, men det poängteras att man samarbetar mellan de olika berörda nämnderna.  
I kommunfullmäktiges beslut finns även angivet vem som ansvarar för utvärderingen av 
de olika målen (Barn- och Ungdomsplanen, 2002:11). 
 
Enligt ovanstående lägger man arbetet på de enskilda skolorna och inte minst de enskilda 
lärarna att leva upp till direktiven. Fokus läggs på den enskilda eleven och på olikheten 
mellan elever. Undervisningen skall ske på elevens egna specifika villkor. Eleverna 
tillägnar sig kunskap olika snabbt och undervisningen skall anpassas därefter.  
 
I Verksamhetsplanen står även att: ”Ett åtgärdsprogram ska upprättas om du har behov av 
särskilt stöd för att nå målen med utbildningen” Kommunens verksamhetsplan för 
Halmstads gymnasieskolor 2004 – 2007, (2004). Det är rektorn på respektive skola som 
är ansvarig för att ett åtgärdsprogram utformas.  
 
2.1.5 Mål för utbildningsverksamheten – tillika skolplan – för 
Landstinget/Region Halland 
Skolplanen är fastställd av Utbildnings- och kulturnämnden den 13 december 1999 och 
gäller även för de skolor som ligger under Landstinget Halland, numera Region Halland. 
Anledningen till att det inte finns någon ny skolplan framtagen för Region Halland är att 
den var under framställande vid tidpunkten när arbetet med uppsatsen påbörjades och 
planerades utkomma under vintern 2004/2005. I skolplanen står att: ”Undervisningen 
skall vara individuellt utformad [...]. Undervisningen bör anpassas så att elevernas 
individuella behov tillgodoses [...]. Elever i behov av särskilt stöd ska ges extra 
uppmärksamhet i avsikt att skapa bästa förutsättningar för dem att tillgodogöra sig 
undervisningen” (Skolplanen för Landstinget/Region Halland, 1999:6). 
 
2.1.6 Elevinformation - ”Lokal arbetsplan för Plönningegymnasiet”  
Någon lokal arbetsplan för Plönningegymnasiet har tyvärr inte gått att uppbringa. 
Anledningen till det är att det helt enkelt inte finns någon. Skolan har istället tagit fram en 
verksamhetsberättelse och av naturliga skäl varierar den från år till år. I den jag har tagit 
del av, den som gäller för närvarande, står det inte specificerat om hur, var, när eller till 
vem stöd skall ges. Däremot delar Plönningegymnasiet ut elevinformation i form av ett 
kompendium till alla nya elever på skolan. Under rubriken stödundervisning kan man 
läsa följande: ”Elev som är i behov av särskild hjälp kan få stöd i olika former.  
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Detta kan vara aktuellt efter en längre tids sjukdom eller vid bristande förkunskaper. För 
elever med problem i matematik anordnas ibland s.k. mattestuga på elevernas fritid” 
(Elevinformation åk.1 Plönningegymnasiet Läsåret 04/05, 2004). 
 
2.1.7 Kursplan för Naturbruksprogrammet 
I kursplanen står inget specifikt om hur elever i behov av särskilt stöd skall behandlas. 
Läser man under rubriken Skolans ansvar står däremot att: ”Skolan skall ansvara för att 
eleverna vid fullföljd utbildning kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på 
behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier [...]” Kursplan för 
Naturbruksprogrammet, (2004:9). Viket man kan tolka som att det är skolans uppgift att 
alla eleverna uppnår likvärda kunskaper, vilket i sin tur innebär att skolan skall ge ett 
adekvat stöd för att kunskapsmålen i nyss nämnda ämnen nås. 
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3. Metod 
                                                                                    
3.1 Fenomenografi 
Redan på planeringsstadiet hade jag bestämt att jag ville göra intervjuer och använda det 
fenomenografiska angreppssättet. Därför föll det sig naturligt att använda kvalitativ 
metod. Kvalitativa metoder strävar efter att beskriva egenskaperna hos något, hur något 
är beskaffat. Man vill karaktärisera, gestalta något (Larsson, 1986:7). 
 
När det gäller fenomenografin så är det centrala att den beskriver hur en individ uppfattar 
olika fenomen i sin omvärld inte hur det egentligen är. Det viktiga är alltså högst 
subjektiva uppfattningar av något, inte reella fakta Marton, (1972:177f). När det gäller 
fenomenografin är alltså det absolut viktigaste distinktionen mellan hur något är och hur 
något uppfattas vara. Individernas olika uppfattningar skall sedan tolkas. Det gäller att 
vara så objektiv som möjligt när man arbetar med den fenomenografiska ansatsen. 
 
Ovanstående resonemang innebär sålunda att det inte går att använda någon teori när man 
arbetar med den fenomenografiska ansatsen. En teori skulle förvränga och vinkla 
synsättet på det empiriska materialet när man måste vara helt objektiv, detta gör 
användandet av en teori omöjligt. Staffan Larsson skriver följande angående teori kontra 
fenomenografi: ”Inom fenomenografin arbetar man utan en bestämd tolkningsteori, där 
innehållet i intervjuerna översätts till en annan innebörd än den som uttrycks, mer eller 
mindre underförstått” Larsson, (1986:23). Däremot måste man undersöka forskningsläget 
inom det valda området. Detta görs i slutet av arbetet genom att jag sätter mina resultat i 
relation till vad som tidigare har skrivits och diskuterar detta. 
 
När man sedan bearbetar, analyserar, intervjumaterialet är avsikten att man skall finna 
variationer i intervjumaterialet. Dessa variationer skall sedan delas upp i kvalitativt skilda 
kategorier där de olika intervjupersonernas uppfattningar kan beskrivas. Kategorierna 
skall representera tydlig åtskilda sätt att föreställa sig något. Det skall inte finnas någon 
möjlighet att se någon successiv övergång från den ena kategorin till den andra (Larsson, 
1986:20f).  
 
För att förtydliga ges nedan exempel på två kategorier av uppfattningar som Staffan 
Larsson har kommit fram till i sin undersökning Studier i lärares omvärldsuppfattning: 
Lärarskicklighet. Fenomenet som undersöktes var hur erfarna lärare uppfattade 
yrkesskicklighet i den egna yrkeskåren. 
 
”När man har undervisat en tid sker en förändring i uppmärksamhetens inriktning från 
lärarens eget beteende och/eller planering till att förstå elevers beteende och/eller 
tänkande. Det är denna förändring som utgör inträdet till de erfarna skickliga lärarnas 
skara” (Larsson, 1986:35). 
 
”Lärarskicklighet är att kunna sälja någon vara: ämnet, läraren eller undervisningen. Det 
är frågan om att kunna påverka deltagarnas känslomässiga förhållande till utbildningen i 
positiv riktning” (Larsson, 1986:35). 
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De båda kategorierna är klart och tydligt skilda och representerar två olika uppfattningar. 
Man kan inte finna någon övergång från den ena kategorin till den andra. I exemplet ovan 
använder sig Staffan Larsson av fem olika kategorier till sitt arbete, varav jag valde dessa 
två. Antalet kan naturligtvis variera stort beroende på hur stort material man har att arbeta 
med eller hur intervjupersonerna har svarat. 
 
Det man vill beskriva inom fenomenografin är alltså hur olika fenomen i omvärlden 
uppfattas av olika individer. Jag citerar Larsson ”Detta innebär att vi är ute efter 
innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser” Larsson, (1986:13). När 
man arbetar med den fenomenografiska ansatsen försöker man alltså hitta det 
underförstådda genom att analysera intervjumaterialet. Inte set som sägs rakt ut, det 
reflekterade. 
 
Inom fenomenografin talar man om första respektive andra ordningens perspektiv. Första 
ordningens perspektiv handlar om fakta, något som går att observera utifrån. Andra 
ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något, hur det specifika ter sig för 
personen Marton, (1978 i Larsson, S 1986:12). Staffan Larson ger följande belysande 
exempel: ”En paranoid person kan uppleva sina kamrater som fientligt sinnade och som 
deltagare i en konspiration för att förgöra honom. Ur andra ordningens perspektiv är det 
en sann beskrivning att han upplever det så, även om det är falskt sett ur ett första 
ordningens perspektiv” (Larsson, 1986:12). 
 
Här kan man knyta an till syftet, nämligen att det viktiga är att veta hur eleverna uppfattar 
sin situation, inte hur den egentligen är. Eller ännu värre, hur de vuxna i skolan säger att 
den är. Det är viktigt att förstå att det finns olika sätt att uppfatta olika fenomen, i detta 
fall fenomenet stöd. Annars kan man inte möta eleverna på rätt nivå. 
 
Fenomenografins karakteristika ser sammanfattningsvis ut som följer: 

• Det är endast kvalitativ metod som används 
• Det är andra ordningens perspektiv, dvs. hur någon uppfattar något, hur något ter 

sig för någon. Det är inte intressant om det är sant eller falskt utan det är den 
subjektiva uppfattningen av ett fenomen som är det intressanta. 

• Man utgår ifrån ett empiriskt material bestående utav intervjuer. 
 
För att förtydliga hur man använder det fenomenografiska angreppssättet på ett 
intervjumaterial, dvs. hur man analyserar det, kommer jag nedan att ge två belysande 
exempel, Staffan Larsson och undertecknad.  
 
3.1.1 Databearbetningsmetod enligt Staffan Larsson 
Det första exemplet som jag kommer att ta upp är Staffan Larssons undersökning av hur 
erfarna lärare uppfattar yrkesskicklighet hos den egna yrkeskåren. I undersökningen 
djupintervjuades 29 lärare vilka arbetade på komvux. Staffan Larsson ställde frågor som 
berörde lärarnas uppfattningar av väsentliga fenomen i sin omvärld, varav 
yrkesskickligheten var ett. 
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Själva kärnan i arbetet med att gestalta variationerna i uppfattningar är att det kräver 
läsning och reflektion, läsning och reflektion. Det gäller att hela tiden konfrontera 
intervjumaterialet med reflektioner för att tränga under yta och finna det underförstådda. 
Man får heller inte nöja sig med de första resultaten utan kritiskt granska de kategorier 
man formulerat och utsätta dessa för ytterligare reflektion ända tills man är nöjd med 
resultatet Larsson, (1986:31). Det är även viktigt att påpeka att man hela tiden måste 
jämföra de olika intervjumaterialen med varandra. 
 
Här presenteras ett utdrag ur en intervju som är hämtad från ovanstående undersökning. 
Ur denna intervju skall sedan uppfattningarna av fenomenet analyseras och en kategori 
utkristalliseras. 
 
”(S. Larsson) Vad menad du, att yrkesskicklighet hos en lärare är? 
(Läraren) … Du ställer väldigt svåra frågor tycker jag… Liksom skall plocka fram 
variabler som betyder någonting för hur duktig man är i sitt yrke. Ja, jag har en sak tror 
jag, man skall vara en jäkla bra skådespelare helt enkelt. Att om man kan skaffa fram den 
här entusiasmen inför ett avsnitt, sitta och ”peppa” upp sig innan lektion och tycka att 
det här är ju roligt alltså. Och ha den inställningen när man kommer in till lektionen. Då 
tror jag att det blir en bra lektion. Och sedan ligger det en massa andra saker 
naturligtvis, att man skall kunna föra sig. Ja, det är att skådespela det också, att tala bra 
gärna. En elev uppskattar det, men om du ställer samma fråga till en elev så får du 
förmodligen andra saker än vad läraren ger kanske. Jag vet inte, men jag tror att man 
som åhörare uppskattar att en person, som talar tydligt att elever väl förstår, pauserar 
väl och sådana saker. Jag tror det betyder mer än vad man tror just när vi talar om 
läraren, som föreläsare. Sedan skall han helt enkelt vara en människa tycker jag också. 
Ja, ha de sociala psykiska egenskaperna, som gör att han kan få kontakt med människor. 
Jag tror det betyder mycket och … jag vet inte, det är ingen gradering alltså. Jag vet inte, 
vilket som betyder mest faktiskt, finns det fler saker? Ja det är klart oåterkalleligt i 
sammanhanget det är att han kan sitt ämne, det tycker jag. Man skall kunna sitt ämne” 
(Larsson, 1986:32f). 
 
Larsson kommer fram till att det handlar om att kunna tala bra och föra sig samt att det är 
ett plus att vara människa. Dessutom skall läraren kunna sitt ämne. I det här fallet väljer 
han att bortse från det sista, att kunna sitt ämne. Han gör det genom att formulera 
fenomenet så att det faller utanför. Detta antecknas tydligt i avrapporteringen. 
 
När man arbetade med den fenomenografiska ansatsen så var det de underförstådda som 
var intressant, inte det som verkligen sades, det reflekterade. Därför undersöker man vad 
det var som sades angående lärarskicklighet och som passade in på formuleringen kring 
fenomenet. I fallet som redovisas ovan var det reflekterad, det som sades, att man som 
lärare kunde tala väl och föra sig. Då måste man försöka tränga på djupet för att finna det 
underförstådda, det oreflekterade.  
 
Larsson kommer fram till att det finns ett outtalat tema i hela intervjun, nämligen att 
läraren skall vara populär hos eleverna, att man skall gå hem. Det framgår dock inte om 
det är läraren som skall gå hem.  
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Enligt Larsson så finns det ett parti i intervjun som tyder på att det är undervisningen och 
inte läraren som skall bli populär. I intervjun säger läraren att han tror att undervisningen 
blir bättre om man peppar upp sig inför lektionerna. Larson drar därför slutsatsen att det 
inte handlar om läraren utan mer om undervisningen i sin helhet. Intervjumaterialet blir 
sålunda något tvetydigt. Det är helt klart frågan om att gå hem, men frågan är alltså om 
det är läraren eller undervisningen som skall gå hem. Preliminärt ser han till det 
gemensamma när han formulerar denna kategori, nämligen att det är frågan om att gå 
hem, vare sig det gäller läraren eller undervisningen. Innan han fattar detta beslut har han 
läst hela intervjumaterialet många gånger och analyserat det om och om igen. Han har 
ställt intervjuerna mot varandra och gjort ideliga jämförelser. Efter att ha provat olika 
gestaltningar skapade Staffan Larsson fem kategorier av materialet som intervjuerna med 
de 29 komvuxlärarna gav. Den som presenteras nedan kan härledas till det intervjuutdrag 
som presenterades ovan: 
 
”Lärarskicklighet är att kunna sälja någon vara: ämnet, läraren eller undervisningen. 
Det är frågan om att kunna påverka deltagarnas känslomässiga förhållanden till 
undervisningen i positiv riktning” (Larsson, 1986:35). 
 
3.1.2  Proceduren av databearbetningen enligt författaren 
När det gäller det fenomenografiska angreppssättet rent metodmässigt gäller det att läsa 
och reflektera om vartannat. Man måste läsa texten många gånger, kanske 15 – 20 
gånger. Ofta kommer man på sina kategorier – det underförstådda - efter det att man har 
avslutat sin läsning och man gör något helt annat. Som när man lagar mat, är ute och 
cyklar, tränar eller något annat. Man går i stort sett och funderar hela tiden när man 
arbetar med texterna. Jag började med att läsa igenom allt intervjumaterial ett par gånger 
för att få en överblick av materialet och komma in i arbetet. När jag hade gjort det 
började jag att koncentrera mig på en av intervjugrupperna.  
 
Den första gruppen som jag kategoriserade var speciallärarna. Efter dem gick jag vidare 
med skolledarna. Till sist kategoriserade jag eleverna, både pojkar och flickor. De båda 
sistnämnda läste jag lite om vartannat och gjorde jämförelser. Detta var inte meningen 
men det blev så. Det var mycket intressant och alltför frestande att låta bli. Jag kommer 
nedan att beskriva hur det gick till när jag gestaltade en kategori i min egen 
undersökning. 
 
När jag började analysera mitt material så var det läsning och reflektion, läsning och 
reflektion som gällde. Det tar ett antal läsningar innan man börjar se i materialet åt vilken 
gestaltning det kan luta. Man får plocka ut några för fenomenet väsentliga parametrar och 
reflektera kring dessa. När jag gjorde min första kategorisering så var bristen på 
engagemanget en gemensam nämnare i intervjumaterialet från skolledare och 
speciallärare. Det sägs både rakt ut, alltså något som är reflekterat och det finns med i det 
underförstådda. Svaren när det gällde engagemanget var varierade. Engagemanget är i 
detta fall kopplat till uppfattningar av fenomenet stöd. Här följer ett utdrag från några 
intervjuer som berör just ovan nämnda:  
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(Intervjuaren) ”Upplever du att föräldrarna är aktiva och engagerade i sina barns 
handikapp? 
(SL1) Generellt sett tycker jag inte det. […]  Så tycker jag att föräldrar, det finns ju dem 
föräldrar som är engagerade så till den milda grad, så finns det dem föräldrar som inte 
är engagerade alls. Å de stora grupperna består av de två sen finns det en liten 
mellangrupp som är… rimligt engagerad och dem tycker jag ju är alldeles för få” 
(Intervju med SL1, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Uppfattar du det som att vissa föräldrar trycker på mycket, på 
skolledningen om hjälpmedel och dylikt? 
(SL1) Väldigt lite, väldigt lite alldeles för lite. Jag skulle ställa mycket större krav på oss 
som skola … föräldrarna skulle ställa mycket höga krav än vad vi gör. Vi får leva i vår 
egen lilla värld i alldeles för hög grad tycker jag” (Intervju med SL1, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Upplever du att föräldrarna är aktiva och engagerade i sina barns 
handikapp med avseende på dyslexi? 
(SL3) Ja, de föräldrar som … alltså generellt kan jag inte säga att de är ... alltså men, 
jag har haft en del kontakter med föräldrar som har haft … anledning och bekymra sig 
över sina barn. Så att det kan jag säga att … det finns exempel på det” (Intervju med 
SL3, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Tycker du att föräldrarna är aktiva och engagerade i sina barns 
handikapp när de kommer hit? 
(S1) Det är blandat. […] Vad jag har sett så tycker jag att de lämnar över mycket för … 
upp till skolan att lösa (Intervju med S1, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Vad tycker du om lärarna, skolledarna och övriga på skolan och deras 
engagemang för de elever som har dyslexi? 
(S1) Det jag har sett så … är det ett stort engagemang. Och att de lyssnar och tar till sig” 
(Intervju med S1, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Är föräldrarna aktiva och engagerade i sina barns handikapp? 
(S2) De som jag träffar har ofta föräldrar som har drivit på för att få fram utredningar 
och som är … de är mycket aktiva, ja. 
(Intervjuaren) Uppfattar du det som att föräldrarna trycker på när de kommer hit? 
(S2) Ja, det tycker jag ... De flesta utav de elever jag träffar har föräldrar som har varit 
… Som har erfarenhet av att man får vara väldigt aktiv och krävande för att få hjälp av 
skolan” (Intervju med S2, 2004).  
 
(Intervjuaren) ”Vad tycker du om lärares, skolledares, fritidspersonalens och övrigas 
engagemang för dessa elever? 
(S2) Alltså, jag tycker att det här är en duktig skola på att ta hand om elever som har … 
som har inlärningssvårigheter. Man har varit van vid att möta mycket elever som har … 
man säger att de har praktiskt handlag å de har … man har varit van vid att möta de här 
eleverna med läs- och skrivsvårigheter egentligen alltid.  
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Och jag tycker att man … alltså man möter dem på ett bra sätt, man kanske inte har den 
riktigt … alltid den riktigt djupa förståelsen vad det egentligen innebär […]” (Intervju 
med S2, 2004). 
 
(Intervjuaren) ”Anser du att eleverna får den hjälp de är berättigade till? 
(S2) … de elever här som vill ha hjälp … de får hjälp. Men det finns ju många elever som 
… alltså de är kanske besvikna på … den hjälp de har fått tidigare. De har inte tyckt 
kanske att det fungerar. Och de vill försöka själva. […]  Jag arbetar med flickor, och det 
är en väldig skillnad att bara arbeta med flickor som har … som har … alltså de har ett 
stort intresse för det här de har gett sig in på, de har hög ambitionsnivå. Och de liksom 
är mycket lättare att hjälpa än pojkar som kommer hit […] som har en lägre 
ambitionsnivå och som har mycket mer luckor bakom sig också va. Alltså … de vill 
kanske inte riktigt ha hjälp heller va. De skiter i det (skratt)” (Intervju med S2, 2004). 
 
Det reflekterade, det som sägs rent ut, är att engagemanget är klart varierande. 
Intervjumaterialet visar dock på brister i just engagemang. Detta finns även med i det 
underförstådda. Vad som inte sägs rakt ut är att det krävs ett större ansvar från de 
inblandade parterna. Engagemang för sina barn och elever och för sin egen kunskap 
tolkar jag som ett slags ansvar. Engagerar man sig inte i den uppgift man är ålagd så 
brister man i ansvar. Det är var och ens ansvar att engagera sig i sitt barns skolgång och 
utveckling eller att som skolledare se till att eleverna får adekvat utbildning. Med det 
sistnämnda menar jag att de skall få det stöd de är berättigade till för att klara av sin 
utbildning. Lika väl som att det är den enskilde elevens ansvar att vilja ta emot den hjälp 
som erbjuds. Eleven själv måste bjuda till och våga ta för sig. Efter att ha läst och jämfört 
flera gånger och skrivit ner olika preliminära kategorier bestämde jag mig till sist för 
följande kategori:  
 
Föräldrar, skolledare, lärare och elever måste var och en samt tillsammans ta ett större 
ansvar för att stödet till varje enskild individ skall bli så bra som möjligt. 
 
Jag gick sedan tillväga på samma sätt när jag gestaltade de övriga kategorierna i 
uppsatsen. Dessa kommer att redovisas i kapitel 3, resultatdelen.  
 
3.2 Urval 
Till min undersökning har jag valt ut tolv personer som jag skall intervjua. Det är sju 
elever, två speciallärare och tre skolledare. Att valet av skola föll på Plönninge ter sig 
naturligt eftersom jag gjort i stort sett hela min VFU där. Jag har lärt känna många på 
skolan och många av eleverna och personalen vet vem jag är. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis innebära att det är bra att välja just den skolan, men så gjorde i alla fall jag. 
Det kan säkert ha sina sidor att man känner de man skall intervjua men det underlättade 
också när jag skulle ta kontakt med dem. 
 
Vidare så är arbetet avgränsat på så vis att jag endast har valt ut elever som har en 
diagnostiserad dyslexi. De har alltså blivit utredda och har papper på att de är dyslektiker. 
Jag har ytterligare begränsat arbetet genom att jag endast har intervjuat elever som går 
hos speciallärare, något som inte är ett krav från skolan trots att eleven har dyslexi. 
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Specialundervisningen, eller stödet, är helt frivilligt och det finns elever som inte vill gå 
dit av olika anledningar.  
 
Av de sju eleverna är tre flickor och fyra är pojkar. Det var meningen att jag skulle göra 
ytterligare en intervju med en flicka men hon var ute på en längre praktikperiod på sin 
hemort och gick inte att få tag på inom en för uppsatsen rimlig tid. Det fanns heller inte 
någon annan flicka med diagnosen dyslexi att intervjua på skolan. Jag tycker emellertid 
att sju elever är tillräckligt för ett arbete av denna storlek så jag lät det därför bero. 
 
Det finns säkert fler personalgrupper på skolan som skulle kunna inkluderas i arbetet, 
t.ex. lärare eller elevvårdspersonal. Men det hade fordrat fler intervjuer vilket hade tagit 
mer tid i anspråk och det hade gjort arbetet för stort. När man ser på frågeställningen så 
ter det sig ganska naturligt att jag valt ut just dessa tre grupper på Plönninge. De är de 
mest centrala och mest relevanta att undersöka i detta fall. Det är eleverna som står i 
centrum, det är de som skolan är till för och det är de som skall få ett berättigat stöd. 
Speciallärarna är där för eleverna och skall ge dem detta stöd. Skolledarna är i sin tur 
ansvariga för att stödet ges och att det sker enligt de anvisningar som styrdokumenten 
föreskriver.  
 
3.2.1 Flickorna 
Flickorna går tredje året på naturbruksprogrammet inriktning hästsport. Urvalet gick till 
på följande vis att jag tog kontakt med en av speciallärarna och frågade om det gick bra 
att intervjua några av hennes elever. Hon pratade därefter med några av eleverna. 
Därefter tog jag kontakt med dem och vi bestämde en tid för intervjun. Jag förklarade att 
intervjun skulle ske med bandspelare, hur lång tid som skulle tas i anspråk, vilket område 
frågorna skulle beröra och att de skulle bli anonymiserade när arbetet skall presenteras. 
Två av flickorna jag skulle intervjua hade jag träffat under min VFU så vi var delvis 
bekanta. Den tredje flickan var då helt obekant. 
 
3.2.2 Pojkarna 
Pojkarna går första året på naturbruksprogrammet inriktning jord- och skogsbruk. 
Problemet när det gäller pojkarna är att de inte har gått på skolan mer än en dryg månad 
när intervjuerna gjordes och de har kanske inte bildat sig någon djupare uppfattning om 
det stöd de får på skolan. De har i alla fall fått stödundervisning i en dryg månad och har 
kanske hunnit få en viss uppfattning av hur det fungerar. För att komma i kontakt med 
pojkarna frågade jag deras speciallärare om hon kunde förmedla kontakten. De var alla 
intresserade och jag genomförde intervjuerna i ett rum i anslutning till den lokal där de 
har sin specialundervisning.  
 
3.2.3 Speciallärarna 
När det gäller speciallärarna så finns det bara två på skolan och jag kände att båda måste 
intervjuas. En hade varit för lite. Det finns även en specialpedagog med hon är 
långtidssjukskriven för tillfället. I och med att jag har gjort i stort sett hela min VFU på 
Plönninge så har jag lärt känna flera ur personalen och har på så sätt fått en naturlig 
kontakt med speciallärarna.  
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Jag började prata med dem redan när jag var på skolan i våras för att sondera terrängen. 
De tyckte att uppsatsämnet lät intressant och ställde gärna upp på intervjuer och var 
behjälpliga med information och dylikt. Det bör nämnas att speciallärarna har delat upp 
eleverna mellan sig på så vis att den ena endast ger stödundervisning åt pojkar och den 
andra åt flickor. Det fanns ingen speciell anledning till att så var fallet. Det hade bara 
blivit så. Något som är viktigt att ha i åtanke vid analysen av intervjusvaren 
 
3.2.4 Skolledarna 
När jag planerade arbetet under våren och sommaren hade jag tänkt intervjua två 
skolledare och inte tre. Då jag sedan tog kontakt med min handledare för att planera den 
sista VFU-perioden (v.37-40) berättade han att skolan hade bytt rektor inför 
höstterminen. Jag beslöt då att intervjua både den nya rektorn och den tidigare. 
Plönningegymnasiets nya rektor hade varit i tjänst ett par månader när jag intervjuad 
honom och hade hunnit sätta sig in i den nya skolans arbete. Han är dessutom väl 
förtrogen med skolan då han varit, och fortfarande, är rektor för Plönninges 
”systerskola”, Munkagårds Naturbruksgymnasium utanför Tvååker. De båda skolorna har 
alltid haft en tät kontakt och rektorerna är bekanta med både skolkultur och personal. 
 
Den förra rektorn hade sökt ett nytt jobb och då passade huvudmannen Region Halland 
på att rationalisera bort en av rektorerna och lät den som blev kvar få ansvaret för båda. 
På skolan finns även fyra studierektorer och valet föll på den som är arbetsledare för 
lärarna och den som har störst befogenheter av studierektorerna. Av de andra tre var två 
helt nyskapade befattningar med speciellt ansvar för ridavdelningen på skolan och den 
tredje en tjänst som kombineras med schemaläggning. Med ovanstående som bakgrund 
valde jag därför både den nuvarande och de förre rektorn samt den studierektorn som 
hade störst befogenhet och ansvar i frågan. 
 
3.3 Datainsamlingsmetoder - intervjuerna 
När det gäller intervjuerna kan man använda olika tillvägagångssätt. De som nämns i 
Johansson & Svedner är Strukturerad intervju, kvalitativ intervju och vardagligt samtal 
Johansson & Svedner, (2001). I den strukturerade intervjun är frågeområden och frågor 
bestämda redan i förväg, svaren är oftast öppna men kan innehålla fasta svarsalternativ. 
Som hjälpmedel vid intervjun har man penna och papper samt bandspelare. När det gäller 
den kvalitativa intervjun så är bara frågeområdena bestämda medan frågorna varierar från 
intervju till intervju, vilket gör att svaren blir öppna. När man gör kvalitativa intervjuer så 
använder man bandspelare för att registrera samtalet för att inte missa viktiga pauseringar 
och tonfall. Intervjun skrivs sedan ut i sen helhet eller delvis. Under det vardagliga 
samtalet bestäms frågeområdena eller samtalsämnena gemensamt av dem som deltar i 
samtalet. Svaren registreras inte alls. 
 
Intervjuerna i detta arbete har varit semikvalitativa till karaktären dvs. de har inte varit 
helt strukturerade eller helt kvalitativa Johansson och Svedner, (2001). Mina 
intervjufrågor har varit utformade på samma sätt till respektive intervjugrupp. Men 
följdfrågor har ställts utanför de frågor som jag hade förberett till intervjuerna. Svaren har 
inte heller varit förbestämda utan de har varit öppna och varierande. De centrala frågorna 
i arbetet behandlar fenomenet stöd.  
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När det gäller eleverna så ställde jag frågan: Anser du att du får det stöd du är berättigad 
till? Skolledarna frågade jag: Anser du att eleverna får den hjälp de är berättigade till 
enligt styrdokumenten? Samma fråga ställdes till speciallärarna, dock utan tillägget, 
enligt styrdokumenten. Frågorna följdes upp med följdfrågor som: Kan du utveckla det 
närmare? 
 
3.4 Procedur – Bearbetning av intervjuerna 
Intervjuerna som jag genomfört spelades in på band och transkriberades sedan i sin 
helhet. Intervjuerna är av individuell karaktär där vi satt enskilt när de genomfördes och 
det fanns inga störande moment. Intervjuernas längd varierade mellan femton och 
tjugofem minuter beroende på hur mycket intervjupersonerna ville utveckla sina svar. 
Samtliga intervjuer utom en genomfördes på Plönningegymnasiet. Miljön var alltså 
bekant för samtliga intervjupersoner. Den enda intervju som inte gjordes på Plönninge 
var den med den före detta rektorn och den gjordes istället på hans nya arbetsplats. Vid 
genomförande av intervjun satt vi enskilt på hans kontor. Det fanns inga störande 
moment. 
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4. Resultat och analyser av intervjuer 
 
4.1 Kategorierna  
Efter att ha analyserat hela intervjumaterialet har följande kategorier utkristalliserats: 

 
1. Föräldrar, skolledare, lärare och elever måste var och en, samt tillsammans, ta ett 

större ansvar för att stödet till varje enskild individ skall bli så bra som möjligt. 
 

2. Det måste till förändringar av psykiska och fysiska strukturer inom skolans värld, 
och man måste skapa en skola som är mycket mer anpassad till varje enskild elev 
än vad som är fallet idag.  

 
3. Eleverna verkar inte se det som ett problem. De verkar inte bry sig så mycket och 

de verkar tro att det kommer att ordna sig ändå. Generellt verkar de ha dålig koll 
på det mesta. De prioriterar de praktiska ämnena framför de teoretiska.  

 
4. Eleverna har ett stort behov av att berätta om sina problem för en vuxen samtidigt 

som verkar ha dålig tilltro till de vuxna och deras engagemang. 
 
Nedan skall jag placera in de olika kategorierna i grupperna: elever, speciallärare och 
skolledare. Vissa av kategorierna passar in på en eller flera olika grupper. Jag kommer att 
exemplifiera med citat från intervjuerna för att tydliggöra hur de olika grupperna matchar 
de olika kategorierna. Jag kommer även att kort kommentera citaten i förhållande till 
kategorin som passar till nämnda intervjuutsaga samt att föra ett resonemang kring de 
olika styrdokumenten. 
                                                                                                                                       
4.1.1 Elevernas uppfattningar 
Tanken från början var att i huvudsak placera eleverna i samma kategori. Detta visade sig 
snart vara omöjligt på grund av de stora skillnaderna i uppfattningar som fanns mellan de 
båda elevgrupperna, flickor och pojkar. Analysen av intervjumaterialet resulterade istället 
i två olika kategorier som i huvudsak passade in på varsin grupp. 
 
När det då gäller eleverna kan man främst placera in dem i kategori 3 respektive 4. 
Pojkarna kopplas i huvudsak till kategori 3 Eleverna verkar inte se det som ett problem. 
De verkar inte bry sig så mycket och de verkar tro att det kommer att ordna sig ändå. 
Generellt verkar de ha dålig koll på det mesta. De prioriterar de praktiska ämnena 
framför de teoretiska. 
 
Flickorna kopplas företrädesvis till kategori 4: Eleverna har ett stort behov av att berätta 
om sina problem för en vuxen samtidigt som verkar ha dålig tilltro till de vuxna och 
deras engagemang.                                                                                                                                              
 
Flickorna uppfattas som medvetna om sin situation och de försöker göra något åt den. 
Detta grundas på att deras speciallärare har den uppfattningen samt analysen av deras 
utsagor.  
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De är även betydligt mer utförliga än pojkarna i sina intervjusvar och verkar vilja berätta 
om sin situation på ett helt annat sätt än pojkarna. På flera ställen i intervjuerna ger de 
uttryck för sin besvikelse på de vuxnas agerande.  
 
Som ovan antyder så har eleverna även uppfattningar som gör att man också kan placera 
in dem i de båda andra kategorierna de som berör ansvar och psykiska och fysiska 
strukturer. Framför allt flickorna passar även in på kategori 2: Det måste till förändringar 
av psykiska och fysiska strukturer inom skolans värld, och man måste skapa en skola som 
är mycket mer anpassad till varje enskild elev än vad som är fallet idag. 
 
Två av flickorna är väldigt tydliga i sina uppfattningar. Flera gånger under intervjuerna 
nämner de att de saknar förståelse från de vuxna i skolan och att de är uppenbart besvikna 
på dem. Följande exempel får illustrera detta:  
 
”[…] jag upplever att vanliga lärare dom blir lite … inte rädda men de blir väldigt 
avstötande för att dom … det märks att dom förstår inte vad det är för någonting som … 
de vet inte riktigt hur de skall gå tillväga, dom vet inte vad det är för någonting, vad som 
blir konsekvenserna om jag gör vissa saker å vad man skall göra för att det skall bli bra. 
Dom är så okunniga så det känns som om de vill gärna stöta bort det, dom vill inte ha 
med det … dom vill gärna blunda för det. Det är den känslan som jag har fått, för att de 
vet för lite. […] Vissa ... vissa är väldigt så involverade och vill verkligen vill å … alltså 
… verkligen försöker ställa upp hela tiden och frågar mig om det är bra, vissa är så där 
måttliga … å vissa känns det som om de skiter i det, dom liksom … ah vad drygt ungefär 
å sen … så får man tjata å tjata å tjata å tjata. Till slut liksom å få något resultat” 
(Intervju med F1, 2004). 
 
Hon säger vidare när vi talar om hur hon uppfattar stödet som skolan ger:  
 
”När jag kom hit i ettan så var det typ ingenting, jag fick ingen hjälp alls nästan. Det var 
ju knappt så man liksom, ja ja. Det var ju knappt så att man fick använda bokband, men 
sen har mamma hotat med att gå till skollagen och dra upp att de inte sköter sig, men så 
blev det väl lite bättre sen. […] I ettan var det inte alls. Men det blir bättre och bättre de 
lyssnar, alltså när de. När jag kom hit så var det ingen som lyssnade på mig […]” 
(Intervju med F1, 2004). 
 
Hon säger rent ut att lärarna behöver mer kunskap om problemet. Det är hennes klara 
uppfattning i frågan. Vidare uppfattar hon det som om de vuxna i skolan saknar förståelse 
för hennes problem. Detta kommer hon in på ytterligare när jag frågar henne hur hon 
uppfattar deras kunskaper om dyslexi och problemen som finns kopplade därtill:  
 
”Lika med noll. Det är nog inte många som vet. Alltså tror jag, jag tror inte. De vet vad 
det är för något men de vet inte vad det innebär och hur det är att ha det. […] Jag tror 
inte … de har inte en suck att kunna sätta sig in och förstå hur det är. Tror jag.  
För det är så som jag har upplevt det. Som man har blivit bemött av lärare. Att det nog 
inte är många som förstår vad det handlar om” (Intervju med F1, 2004). 
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Nästa fråga till flicka 1 handlar om hur hon uppfattar i vilken utsträckning skolan har 
lyssnat till henne eller hennes föräldrar med avseende på stödundervisningen:  
 
”Hm, i tvåan så … för jag fick jag blev … ja kan man säga fick magsår eller magkatarr å 
sånt i slutet av ettan så jag sökte läkarvård å sånt för jag fick det för stressigt. Jag 
pallade inte med trycket som jag hade. Det var för mycket och det gjorde väl och sen blev 
väl min mamma mer irriterad så då så blev det väl lite. Men då så blev det tal om att jag 
skulle byta skola också och det var ju främst för att jag inte fick, fick det … det var ju 
ridmässigt också, men mycket för att jag inte fick den hjälp jag behövde för att det var för 
jobbigt. Och sen när jag kom tillbaka i tvåan så ändrade det sig helt. Då var de som 
villiga att hjälpa till” (Intervju med F1, 2004) 
  
Intervjun med en annan av flickorna visar på liknande uppfattningar när det gäller 
besvikelsen på de vuxnas agerande. När vi diskuterade uppfattningar av fenomenet stöd 
sade hon följande:  
 
"[…] Och lärarna glömmer bort att man har dyslexi så man får ju påminna dem hela 
tiden. Dom förstår inte heller vad man har fel … vad man har jobbigt för och så där så 
att det. Det är rätt jobbigt ibland när man får lite för lite hjälp tycker jag. […] Alltså 
egentligen inte det är ju bara … alltså man vill att lärarna skall förstå mer och man 
behöver mer hjälp av en speciallärare … med plugget … och planeringen kanske” 
(Intervju med F2, 2004).  
 
Vi talade även om hur hon uppfattar bemötandet i olika situationer:  
 
”Alltså … alltså eleverna å … det är ju ingen skillnad, det är absolut ingen skillnad. Å 
jag … mattanterna har ju ingen aning att jag har dyslexi å inte fritids heller för jag 
umgås inte med fritids, men … lärarna kan det vara lite jobbigt för ibland för att vissa 
inte förstår riktigt, dom fattar inte vad det är man har problem med, man försöker 
förklara men de fattar inte … å så där. Man kan få lite för lite hjälp av dom ibland å 
sådär. Det kan vara lite jobbigt ibland, men det är … det är bara att plugga på … lite 
extra” (Intervju med F2, 2004). 
 
Jag frågar vidare om hur hon uppfattar det som att lärarna förstår henne eller inte: 
 
”Nej, det är det dom inte gör” (Intervju med F2, 2004). 
 
Man kan koppla de två sista citaten till kategori 1,2 och 4. De brister i förtroende till de 
vuxna samt att det skulle behövas ett annat tankesätt hos lärarna för att tillmötesgå de 
komplexa krav som finns i olika elevgrupper. Det går även att koppla det till 
ansvarskategorin, då man kan kräva av en lärare att se varje enskild individ och försöka 
anpassa sin undervisning till den. När vi diskuterar hur hon uppfattar lärarnas kunskaper 
om dyslexi säger hon följande:  
 
”Riktigt dåligt, riktigt dåligt. […] Lärarna ja. Det är bara speciallärarna som kan det 
ordentligt, det tycker jag,.  
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Jag tycker det är ingen lärare som kan det tillräckligt bra faktiskt. […] Ja det är … 
absolut, det skulle va så grymt mycket lättare å plugga när det är folk som förstår vad 
man har fel på eller jobbigt med. Så att dom kan hjälpa till lite mer å hjälpa till med att 
dela ut papper för man kan inte skriva under lektionen, för då kan man inte lyssna å då 
hör man inte vad dom säger … sånt där t.ex. […] Men man vill ju gärna att lärarna skall 
ha lite mer kompetens … och alltså så att man får lite mer hjälp, men … man vill helst 
bara förstå … att dom vet vad kan ge lite extra till en” (Intervju med F2, 2004). 
 
Återigen uppfattar hon det som att lärarna saknar förståelse och hon menar att de skulle 
behöva utbildning i ämnet. Något som kanske inte är för mycket att begära när de flesta 
lärare stöter på problemet. Vi samtalar vidare om hur hon uppfattar engagemanget från de 
vuxna på skolan och om hon får extra uppmärksamhet med tanke på handikappet. Citatet 
som följer tydliggör ytterligare hennes ståndpunkt när det gäller förtroendet till de vuxna:  
 
”Nej (skratt), nej man märker ingen skillnad på dom, för dom glömmer hela tiden av att 
man har det. Så man märker absolut ingen skillnad. Det finns visa undantag som bryr sig 
kanske lite mer men det är inte så att de vill ta reda på verkligen, men vad har du för fel 
på … vad är det vi kan hjälpa dig med, det är inte riktigt så. Dom vill inte, nej de … dom 
frågar aldrig alltså vad det är man har fel på så man kan lära sig lite mer om det … å så 
där. Det tycker jag inte, nej. (Intervju med F2, 2004). 
 
Båda de flickor som har uttalat sig ovan visar tydligt på uppfattningen att de vuxna 
behöver mer kunskaper om deras handikapp samt att de skall ta ett större ansvar. Dessa 
båda faktorer sammantaget gör att man får uppfattningen av att de får ett bristande 
förtroende för de vuxna. Den tredje flickan anses vara en av de duktigaste eleverna på 
skolan och hon uppfattar det till och med som att hon har svårt att bli trodd när hon säger 
att hon har dyslexi. En del lärare säger: 
 
”Aha, ojdå, nä, inte du, du kan inte ha dyslexi. Jo, nej, nej, nej, nej, men du är ju duktig i 
skolan, Jo men …[…] Ja, speciellt när de har sett papperna så tror de mig mer och mer. 
Och då tänker dom, ja, nej, hon är ju inte så duktig på att stava” (Intervju med F3, 
2004).  
 
Hon har också betydligt mindre problem än de övriga undersökningen. Hennes problem 
är som antyds ovan att skriva och läsa. NO-ämnena har hon lätt för. Hon har inte något 
direkt att anmärka på när det gäller stödet utan har fått gehör för sina krav om hjälp. 
Bland annat så har hon fått en dator på rummet som hjälper henne att stava rätt. Denna 
flicka verkar vara van att klara sig själv och uppfattar det som att hon har fått kämpa för 
att göra sin röst hörd. Följande citat illustrerar detta: 
 
”Jag hade inte gjort någon utredning innan jag kom till skolan, men jag gjorde den nu 
när jag gick i ettan. Jag försökte få i lärarna i nian att jag hade dyslexi men dom trodde 
inte på mig. Så att jag har fått kämpa jättehårt då innan jag kom hit. Sen när jag kom hit 
har jag fått mycket mer hjälp, men det är väl mycket för att jag har papperna också” 
(Intervju med F3, 2004).  
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Sett till de två ovanstående citaten får man uppfattningen av att hon har haft svårare att få 
hjälp för att hon har varit duktig i skolan, när hon säkert också har behövt hjälp. Att vara 
duktig har paradoxalt nog istället blivit ett slags handikapp. När vi diskuterar hennes 
uppfattningar av lärarnas kunskaper om dyslexi pekar även hon på bristande förtroende:  
 
”Lärarna vet ju mer än eleverna i alla fall och det är ju tur det. Men lärarna är väl … 
inte så kunniga heller men dom kan ändå en del. Det är ju mer än i grundskolan” 
(Intervju med F3, 2004). 
 
När det gäller pojkarna så var de väldigt fåordiga och undvikande under intervjuerna. 
Man får uppfattningen att de inte tog problemet eller situationen på alvar. Detta har gjort 
analysarbetet besvärligt och det är helt enkelt svårt att hitta bra citat att understödja 
analyserna med. Som hjälp för att understödja analyserna använder jag mig därför även 
av citat från speciallärarna och skolledarna. Det underförstådda gör ändå att jag kan 
placera in dem i kategori 3: 
 
”Eleverna verkar inte se det som ett problem. De verkar inte bry sig så mycket och de 
verkar tro att det kommer att ordna sig ändå. Generellt verkar de ha dålig koll på det 
mesta. De prioriterar de praktiska ämnena framför de teoretiska.” 
 
En av pojkarna säger följande när vi diskuterar styrdokumenten. Frågorna berör huruvida 
han uppfattar att han eller hans föräldrar har blivit informerade av skolan om 
möjligheterna till stöd samt om eleven eller dennes föräldrar känner till styrdokumenten:  
 
”Ja…jag tror det. [...] Jag vet inte säkert. [...] S1 (sic) å…jag kommer inte 
ihåg…studievägledare (sic)…ja vi var här någon gång. [...] Ja. Ja det vet jag. [...] Ja det 
tror jag…men jag är inte riktigt säker. [...] Nej. [...] Det vet jag inte. [...] Ja det har jag 
väl” (Intervju med P3, 2004). 
 
När vi fortsätter att samtala om hur han uppfattas sitt  behov av stöd är han ambivalent 
och säger emot sig själv. På frågan om hur han uppfattat att Plönningegymnasiet har 
lyssnat på honom eller hans föräldrar med avseende på sina särskilda behov svarar han:  
 
”Nej det vet jag inte, jag tror inte vi har pratat om det” (Intervju med P3, 2004).  
 
När han sedan får frågan om han uppfattar det som om han har fått den hjälp han vill ha 
och om han är nöjd med den svarar han ja Intervju med P3, (2004). Som ovan antyder 
verkar han inte riktigt veta hur det förhåller sig, eller så bryr han sig helt enkelt inte om 
det. Om man ser till helheten av intervjumaterialet är det sannolikast att han vid tillfället 
får någon form av stöd. 
 
Följande citat stödjer även det min placering av pojkarna i denna kategori. När jag frågar 
om han känner till om han har någon individuell plan eller något åtgärdsprogram svarar 
han:  
 
Nej, det tror jag inte. [...] Nej. [...]  Ja (Intervju med P3, 2004).  
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Som synes får man uppfattningen av att han inte vet hur det förhåller sig med frågan om 
han har någon individuell plan eller dylikt.  
 
När jag diskuterar styrdokumenten med en annan av pojkarna får man uppfattningen att 
inte han heller vet hur det förhåller sig. På frågan om han känner till att det finns en lag 
som säger att om man är i behov av hjälp i skolan så skall man få det, svarar han: 
 
 ”Vad då?…Ja…Ja, ja det tror jag. […] Nej … jag vet inte helt säkert. Men jag har fått 
hjälp så mycket som möjligt” (Intervju med P2, 2004). 
 
När jag intervjuar en annan pojke och diskuterar om han känner till styrdokumenten eller 
om hans föräldrar gör det svarar han: 
 
”Det vet jag faktiskt inte. […] Ja, det gör de nog. […] Nej, det vet jag inte”(Intervju med 
P4, 2004). 
 
Precis som jag skrev i inledningen av Elevernas uppfattningar så är pojkarna väldigt 
fåordiga och det är svårt att hitta vettiga citat för att stärka mina analyser. Därför kommer 
jag, som tidigare nämnts, att använda mig av citat från speciallärare och ifrån skolledare. 
 
Speciallärare 2 ger stöd åt att mina analyser är rimliga med följande citat:  
 
”Ja, alltså dom elever här…som vill ha hjälp… dom får hjälp. Men det finns ju många 
elever som…alltså dom som är dels besvikna på den hjälp de har fått tidigare. Dom har 
inte tyckt kanske att det  fungerar. […] …just nu har vi den fördelningen här, att jag 
arbetar med flickor som har…som har…alltså dom har ett stort intresse för det här dom 
har gett sig in på, dom har hög ambitionsnivå. Och dom liksom är mycket lättare att 
hjälpa än pojkar som kommer hit[…] som har en lägre ambitionsnivå å som har mycket 
mer luckor bakom sig också va. Alltså det…dom vill kanske inte riktigt ha hjälp heller va. 
Dom skiter i det (skratt)” (Intervju med S2, 2004).  
 
Hon säger vidare när vi diskuterar fenomenet stöd, vilket även det stärker analysen:  
 
Men sen handlar det ju hela tiden om att stöd är frivilligt…va. Och vill du inte ha något 
stöd…alltså då blir det hellre inget stöd. Å det är många elever som faktiskt, framförallt 
på jord och skog, inte vill ha …direkt något stöd, utan hellre…ja…alltså då menar jag 
stöd utav speciallärare eller i den här situationen… […]”  (Intervju med S2, 2004).  
 
Man får uppfattningen att pojkarna tenderar att undvika stöd. Sedan kan man diskutera 
varför. De kanske inte anser sig behöva kunskaperna i ett framtida yrkesliv (tyvärr) och 
har därför valt en praktisk utbildning för att just slippa de teoretiska ämnena. Eller är det 
så att de kanske skäms över det. De kanske helt enkelt inte bryr sig om de får hjälp eller 
ej. Det bör nämnas att det även finns flickor på skolans mer praktiskt inriktade program 
med samma problematiska inställning till stödundervisning som dessa pojkar uppvisar. 
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Även skolledarnas intervjusvar ger stöd åt mina analyser. En av skolledarna säger 
följande när vi diskuterar uppfattningar av fenomenet stöd:  
 
”Jag har inte hört någon elev som har sagt att dom inte har fått hjälp. Då får man nog 
tänka…att dom vet om sina rättigheter eller att dom vågar föra fram dom. Det finns ju 
dom som…det finns ju sådana som döljer handikappet. Ja men det finns ju sådana…det 
finns en del som inta har talat om att dom har dyslexi, dom har inte velat att del skall 
synas” (Intervju med SL1, 2004). 
 
Skolledare 1 säger inte uttryckligen att det är pojkar som försöker dölja att de har ett 
handikapp utan han talar om eleverna som en grupp. Men man får uppfattningen av att 
det gäller pojkar Uttalandet stämmer med all säkerhet in på både pojkar och flickor. Jag 
vill ändå placera in uttalandet mer i gruppen av pojkar än i gruppen av flickor. Detta gör 
jag med tanke på att SL1 har sin bakgrund inom jord/skog och har mest erfarenhet av 
dessa elever, med andra ord övervägande pojkar. Det måste dock  påpekas att det är fråga 
om en generalisering. 
 
4.1.2 Speciallärarnas uppfattningar 
När de gäller de båda specialpedagogerna kan man i huvudsak sortera in dem under 
kategori 1: Föräldrar, skolledare, lärare och elever måste var och en, samt tillsammans, 
ta ett större ansvar för att stödet till varje enskild individ skall bli så bra som möjligt. 
 
När det gäller hur de uppfattar elevens eget ansvar så säger en av speciallärarna följande:  
 
”Ja, alltså… de elever här som vill ha hjälp … de får hjälp. Men det finns ju många 
elever som … alltså de är kanske besvikna på … den hjälp de har fått tidigare.  
De har inte tyckt kanske att det fungerar. Och de vill försöka själva. […]  Jag arbetar 
med flickor, och det är en väldig skillnad att bara arbeta med flickor som har … som har 
… alltså de har ett stort intresse för det här de har gett sig in på, de har hög 
ambitionsnivå. Och de liksom är mycket lättare att hjälpa än pojkar som kommer hit […] 
som har en lägre ambitionsnivå och som har mycket mer luckor bakom sig också va. 
Alltså … de vill kanske inte riktigt ha hjälp heller va. De skiter i det (skratt) […] Men sen 
handlar det ju hela tiden om att stöd är frivilligt … va. Och vill du inte ha något stöd … 
alltså då blir det hellre inget stöd. Å det är många elever som faktiskt, framför allt på 
jord och skog, inte vill ha … direkt något stöd, utan vill hellre … ja … alltså då menar 
jag stöd utav en speciallärare eller i den här situationen … Dom kanske får stöd på något 
annat sätt …” (Intervju med S2, 2004). 
 
Det gäller att ta tag i sin egen situation om man skall få stöd. Eleven måste själv bjuda till 
och visa vilja att få hjälp. Citatet ovan kan även kopplas till kategori 2 Eleverna har ett 
stort behov av att berätta om sina problem för en vuxen samtidigt som verkar ha dålig 
tilltro till de vuxna och deras engagemang. Eleverna har kanske känt sig svikna av skolan 
tidigare (alltså av vuxna) och har därför dåliga erfarenheter med sig i bagaget. Det känns 
kanske inte lönt att ligga på för att få stöd, det hjälper inte.  
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Hon säger vidare med anknytning till kategori 1:  
 
”Men nu har jag t.ex. testat av elever i vår nya etta på hästinriktning, med ett läs- och 
skrivtest. Och där finns det flera elever som har väldigt låg läsförståelse, som stavar … 
så att jag liksom ganska snabbt skulle kunna tycka ändå att dom här har riktiga läs- och 
skrivsvårigheter. Och dom är ju inte testade … å dom har aldrig fått speciallärarstöd, 
eller flera av dom har inte fått det på grundskolan och dom har klarat sig precis. Och 
dom här eleverna kräver inte stöd här heller. Och det kan ju bero på att dom har haft 
föräldrar som inte har ställt några krav. […]  Och dom ser ju frågande på mig nu när jag 
undrar i fall dom kommer att behöva något stöd … om dom tror att dom kommer att 
behöva en hjälp framöver här”(Intervju med S2, 2004). 
 
Speciallärare 2 pekar i citatet på föräldrarnas roll som ansvarstagare, och de har inte ställt 
de krav på skolan som de borde ha gjort. Det går även att se det på ett annat sätt: Måste 
man som förälder ligga på skolan och kräva stöd när ens barn är i behov av det, borde det 
inte ske per automatik? Det är ju faktiskt skolans uppgift att ta hänsyn till dessa elever 
och se till att de klarar skolan. Detta resonemang gör att även skolledarnas brist på ansvar 
kommer med. Det skall poängteras att det är elevernas tidigare erfarenheter och att det 
därmed inte skall läggas på skolledarna på Plönningegymnasiet. 
 
Hon betonar ytterligare vikten av att eleverna själva tar tag i sin situation:  
 
”Men sen så säger jag till eleverna att det är jätteviktigt att dom som nu har dom här 
bekymmerna … lär sig tala för sig. Så att … för att om jag går ut och informerar när vi 
får en ny elev i årskurs ett, så rätt vad det är så är det en ny kurs å så kommer det nya 
lärare eller också är det någon som blir sjuk å.  
 
Det är jätteviktigt att man som … elev med dyslexi börjar ta för sig å säga vad det är för 
någonting som behövs för att det skall fungera för dem. Att man vill ha muntliga förhör 
om det nu är en sak, att man behöver kassettböcker …” (Intervju med S2, 2004). 
 
Den andra specialläraren har följande uppfattningar som kan kopplas till mitt resonemang 
om ansvarstagande. Frågan som ställdes gällde föräldrarnas engagemang i frågan:  
 
”Det är blandat. […] Vad jag har sett så tycker jag att de lämnar över mycket för … upp 
till skolan att lösa”(Intervju med S1, 2004).  
 
Framförallt speciallärare 2 understryker vikten av att eleverna tar ansvar för sin egen 
situation och att de inte skall förlita sig på någon annan. Det framgår klart att eleverna 
själva måste engagera sig i sitt problem för att de över huvud taget skall få något stöd, 
eller för att stödet skall bli så bra som möjligt. Skolledarna och speciallärarnas roll i den 
här situationen borde vara att underlätta kontakterna mellan elever och vuxna. Det skall 
kännas bekvämt och rätt att begära eller ta emot det stöd som man är berättigad till. Detta 
borde vara ett spörsmål för skolorna att jobba med. 
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Det lilla speciallärare 1 säger angående ansvarstagande gäller föräldrarna, och visar att 
hennes erfarenheter av detta ger att föräldrarnas engagemang kunde ha varit större. 
 
Det finns även uppfattningar av att det finns föräldrar som visar ett stort engagemang, 
föräldrar som tar ansvar för sina barns skolgång. När jag frågar speciallärare 2 om 
föräldrarna är engagerade i sina barns handikapp så svarar hon: 
 
”Dom som jag träffar har ofta föräldrar som har drivit på för att få fram utredningar och 
som är … dom är mycket aktiva, ja. […] Dom flesta utav dom elever jag träffar har 
föräldrar som har varit … som har erfarenhet av att man får vara väldigt aktiv och 
krävande för att få hjälp av skolan” (Intervju med S2, 2004). 
 
Dessa föräldrars engagemang kommer sig, som antyds ovan, av att föräldrarna har haft 
dåliga erfarenheter av vilken hjälp deras barn har fått av skolan tidigare i livet. De har lärt 
av sina tidigare gjorda erfarenheter. 
 
I övrigt kan sägas om speciallärare 1 att andemeningen, det underförstådda i hela 
intervjun, ger bilden av att hon har uppfattningen att det krävs ett större ansvar. Skolan 
ställer resurser till förfogande och hon verkar nöjd på det stora hela, men det lyser ändå 
igenom att det inte är tillräckligt. Sedan behöver det inte bara bero på resursbrist utan kan 
vara en kombination av flera olika faktorer. Hon säger bland annat:  
 
”Sen är det ju också en balansgång du måste ju ha en dialog med en studerande för det 
kan ju finnas andra faktorer som gör att den studerande inte … Man kan ge hur mycket 
tid som helst men den kan inte ta till sig. Det är inte bara förmågan att ta till sig 
kunskaper utan mycket handlar det om motivation” (Intervju med S1, 2004). 
 
När det gäller resurser säger speciallärare 1 även följande:  
 
”Ja för att … den organisationen som vi har valt att integrera dom här eleverna med … 
med nationella programmet kräver det. Men jag ser att ändå att till sist är det … 
resursbesparande” (Intervju med S1, 2004). 
 
Men det är som sagt fråga om hur man uppfattar ett fenomen. Men när det gäller 
resurserna uppfattar både skolledare och speciallärare att resurser finns och ges, samtidigt 
att det kunde ha varit bättre. Som ovan visar säger de i princip emot sig själva. 
 
Speciallärare 1 gör även positiva uttalanden angående resurserna som ges:  
 
”Och när det gäller resurserna så … var det en mycket positiv upplevelse att jobba här 
på gymnasienivå. Med att resurserna … finns … och dom ges också. Man utgår ifrån 
varje enskild individ och vad den behöver och vad man kan göra. […] Oerhört mycket 
gehör … det finns, anser jag, en skolledning som är både seriös och kompetensen är hög 
och att det finns en … alltså alla … människors värde. Det är … det är mycket bra. Det 
är positivt det jag ser” (Intervju med S1, 2004).  
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Det finns även uttalande i intervjuerna med speciallärarna som gör att de även i viss mån 
kan sorteras in under kategori 2: Det måste till förändringar av psykiska och fysiska 
strukturer inom skolans värld, och man måste skapa en skola som är mycket mer 
anpassad till varje enskild elev än vad som är fallet idag. 
 
En av speciallärarna har följande uppfattning vilket stöder både kategori 1 och kategori 2:  
 
”Alltså, jag tycker att det här är en duktig skola på att ta hand om elever som har … som 
har inlärningssvårigheter. Man har varit van vid att möta mycket elever som har … man 
säger att de har praktiskt handlag å de har … man har varit van vid att möta de här 
eleverna med läs och skrivsvårigheter egentligen alltid. Och jag tycker att man … alltså 
man möter dem på ett bra sätt, man kanske inte har den riktigt … alltid den riktigt djupa 
förståelsen vad det egentligen innebär utan kanske mer ser det som att, ja … dom här 
passar inte riktigt i skolan … utan … Ibland så tycker jag att det känns så att man liksom 
har riktigt … man kan inte riktigt förstå problemet, alltså vad som är den verkliga 
orsaken å vad det egentligen ger för konsekvenser utan man ser mer alltså … man, när 
man kommit så här långt så har de flesta elever hittat ett sätt att kompensera sina 
bekymmer, va. Antingen har man genom att säga att: Jag är så praktisk å jag skiter i dom 
här teoriämnena för jag är jätteduktig på det andra å det är det jag skall hålla på med, 
jag skall inte läsa vidare. Å man har hittat strategier för att gå rakryggad genom det 
ändå” (Intervju med S2, 2004). 
 
Här tar hon upp både problematiken med psykiska föreställningar hos skolpersonalen om 
en viss typ av problem samt att eleverna själva inte tar det förväntade ansvaret genom att 
vara mottagliga för det stöd som faktiskt ges på skolan. Hon tar dock inte upp 
problematiken med skolans fysiska utseende vilken verkar vara till relativ belåtenhet, i 
alla fall om man jämför med skolledarnas uttalanden. Ser man till de psykiska 
föreställningarna som borde förändras ser det ut som om man behöver utbilda personalen 
mer på området. Görs detta kan förståelsen öka för dessa elever och deras problem. Hon 
talar om att den riktigt djupa förståelsen saknas och detta kan förmodligen endast 
avhjälpas genom ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att öka kunskaperna om 
dyslexi bland personalen. 
 
4.1.3 Skolledarnas uppfattningar                                                                                         
Ser man till de uppfattningar som finns representerade i gruppen skolledare så passar 
kategori 1och 2 in: 
 
Kategori 1: 
Föräldrar, skolledare, lärare och elever måste var och en, samt tillsammans, ta ett större 
ansvar för att stödet till varje enskild individ skall bli så bra som möjligt. 
 
Kategori 2: 
Det måste till förändringar av psykiska och fysiska strukturer inom skolans värld, och 
man måste skapa en skola som är mycket mer anpassad till varje enskild elev än vad som 
är fallet idag. 
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Man måste alltså förändra rådande tankemönster hos de som arbetar inom skolans värld, 
samt rent fysiskt bygga skolor som är anpassade för ett betydligt mer flexibelt 
pedagogiskt arbete än vad som är fallet på flertalet skolor idag. Efter att ha läst igenom 
intervjumaterialet kan man räkna Plönninge Naturbruksgymnasium till denna grupp. 
 
Följande citat ger stöd åt kategori 2:  
 
”Det är ju elever som har mer eller mindre problem å dom … dom som har lite problem 
dom kanske du inte [...] Det är nog så att … man skulle behöva vara lite mer lärare än 
vad man är specialist. Alltså man är lärare, man är lite … Ibland så kan det bli så att 
man är mer specialist än lärare” (Intervju med SL2, 2004).  
 
Man kan tolka det som att det är ett problem att de lärare som undervisar i specialämnena 
inom jordbruk, skogsbruk, hästskötsel och hästsport är för mycket specialister och inte 
tillräckliga pedagoger. Det är för mycket fokus på själva kunskapen och de elevvårdande 
bitarna kommer i skymundan. Det verkar vara ett problem att få tag i den kombinerade 
läraren och specialisten inom dessa områden och det gäller säkert inom många andra 
specialutbildningar.  
 
På frågan om hur man tror att man uppfattar förståelsen är för dessa elever, syftande till 
deras behov av stöd, säger han vidare: 
 
 ”Ja varierande, en del gör det och en del gör det inte … mer eller mindre. 
Ja det är ju så alltså folk är ju olika å en del har ju väldigt medvetna å … väldigt på det 
klara med hur… Så finns det ju sådana som inte exakt vet hur varje elev fungerar … å det 
finns dom som inte … Dom kanske inte har förmågan. Sen kan man ju fundera på om 
man skall vara lärare eller inte” (Intervju med SL2, 2004). 
 
Citaten ovan berör främst de psykiska strukturerna och de förmodligen svårare att ändra 
på än de fysiska. Här har lärarutbildningarna en viktig roll att spela. Ett annat problem 
som man definitivt bör diskutera på lärarutbildningarna är om alla som läser till lärare 
verkligen är lämpliga i den rollen. Egna erfarenheter säger att så inte är fallet. Alla verkar 
inte ha förmågan eller vara tillräckligt intresserade av det de har gett sig in i. Om det 
sedan beror på bristande social kompetens eller något annat så lämnar jag det till någon 
annan att undersöka. Man kanske bör göra ett slags lämplighetstest innehållande 
intervjuer eller liknande med alla som söker in till lärarutbildningen. 
 
För att ytterligare konkretisera kategori 2 lämnar jag nedan följande citat från intervjun 
med skolledare 1. Han kommer även in på kategori 1 i citatet. Frågan gällde hans 
uppfattningar om eleverna anses få den hjälp som de är berättigade till enligt 
styrdokumenten:  
 
”Nej egentligen tycker jag inte det … beroende på att vi på skolorna fokuserar på helt 
andra saker. Vi fokuserar på dom problemen som är våra vardagsproblem å vi fokuserar 
inte på dyslexi om vi inte har ett antal … tydliga dyslexielever …  
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Om vi har några stycken i skolan så som skulle luta åt det hållet att vara … har någon 
typ av dyslexidiagnos så tycker jag att vi är dåliga på att uppmärksamma det.  
Vi uppmärksammar det när, ja i mitt fall är det … är föräldrar egentligen som ställer 
krav … tycker jag … dom få föräldrar som ställer krav. […] Och … vi försöker jobba … 
eller trycka in eleverna i våran fyrkantiga skolvärd. I alldeles för hög utsträckning än 
vad vi borde” (Intervju med SL1, 2004).   
 
Efter det ställdes en följdfråga huruvida vi skulle anpassa oss (vi i skolan) efter dem eller 
ej och då svarade skolledare 1:  
 
”Mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer” (Intervju med skolledare 1, 2004). 
 
Skolledare 1 säger vidare: 
 
 ”Det är för lite … lyhörda för elever, vi är för lite anpassade till elever, vi lever 
fortfarande en väldigt … väldigt mycket i vår skolvärd alltså, tycker jag. Alldeles för 
mycket. […] Skapar vi en skola för våra elever eller skapar vi en skola som är inrättad 
efter lärarnas … efter lärarnas behov och resurser … så att säga” (Intervju med SL1, 
2004). 
 
I detta stycke kommer både kategori 1 in, där fokus är på ansvaret, samt kategori 2 där vi 
måste förändra strukturerna i skolan. Det sistnämnda gäller både lärarna arbetssätt och 
inställning till denna typ av problematik samt skolans fysiska struktur. Något som 
skolledare 1 dessutom understryker. Det är ett problem som förmodligen kräver en 
långsiktig lösning. Ett fenomen som man osökt kommer in på när man diskuterar de 
psykiska strukturerna i skolan är skolkultur.  
 
Denna oerhört komplexa företeelse ligger kanske bakom rigiditeten i ovan nämnda 
struktur. Det gör det svårt att kanske komma med någon generell lösning eftersom 
skolkulturen är väldigt specifik på respektive skola. Det finns säkert gemensamma 
nämnare men skillnaderna är med all säkerhet fler. Men det är onekligen ett intressant 
område som det borde forskas mer i och omkring. 
 
Skolledare 1 kommenterar ämnet ytterligare när vi kommer in på hur han uppfattar att 
övriga i skolan ser på dessa elever: 
 
 ”Man … man ser fortfarande i skolan på elever som … som … svagpresterande 
respektive högpresterande. Vilket är för mig fullständigt vansinniga begrepp. Det är ju 
ungefär som jag fick lära mig en gång för många år sedan, att … att det är aldrig någon 
som vet hur fort du har lärt dig multiplikationstabellen, bara om du kan den. Och 
fortfarande är ju skolan anpassad till hastighet. Man skall göra saker på en viss fart och 
man skall helst ha samma fart, som någon slags genomsnittselev. Då är man duktig. Har 
man högre fart så är man skitduktig. Har man lägre fart, vilket man har om man ju har 
dyslexi, så är man betraktad som svagpresterande. Och det har inget med varandra att 
göra. Utan det är vi i skolan som sätter hastighetskrav alltså. […] Och jag tycker ju 
fortfarande att vi i skolan är skolrabiata.  
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Jag tycker ju att vi skall öppna upp vår verksamhet mycket, mycket mer än vad vi gör och 
anpassa den efter elevernas behov, alltså. Glöm bort det där med klassrum och allt det 
här egentligen. Man kan lägga upp skolan på ett helt annat sätt än vad vi har 
idag”(Intervju med SL1, 2004). 
 
I detta citat visas också tydligt att det är fel på gamla invanda tankemönster. Skolans 
innehåll och form behöver förändras till att passa den enskilde individen, och inte något 
annat. I övrigt kan även här knytas an till ovanstående resonemang om skolkultur. 
 
Även skolledare 3 ger uttryck för att det borde ske strukturella förändringar inom skolan. 
När vi är inne på uppfattningar av fenomenet stöd säger han bland annat: 
 
”Ja alltså … det man skulle behöva tror jag är ett flexiblare system av pedagogisk 
metodiska finesser, även lokalmässigt kan jag säga. Plönninge är ju en skola som är 
byggd 1847 och där väggarna fortfarande står kvar där de stod – 47. Vilket innebär att 
rent fysiskt är inte Plönninge en skola till för att jobba … pedagogiskt flexibelt, utan det 
bygger på klassrum. Vi får leta efter lämpliga utrymmen alltså, bara en sådan sak. Det 
skulle underlätta att man hade … ett annat … en annan fysik … ett utseende på skolan. 
Det är väl en sak, och sedan … nej … pedagogiskt och organisatoriskt så handlar det om 
resurser, man måste jobba i grupper, man måste jobba mer enskilt med vissa elever, å det 
kan man lösa. Det kostar med det går att lösa. […]. Det gäller ju på något sätt att ha 
någon form av inlevelseförmåga ändå och det ingår ju förhoppningsvis i en lärares och i 
personalen på en skolas profession att åtminstone försöka och … försöka förstå sig på 
alltså att alla elever inte är lika och att en del har problem. Jag tror inte att alla gör det 
rent spontant alltså, man kan inte leva sig in kanske i …” (Intervju med SL3, 2004).  
 
Även skolledare 3 har synpunkter på skolans fysiska och psykiska strukturer, något som 
han vill förändra. Han är dock inte lika kritisk som skolledare 1 och 2. Men de drar alla 
tre åt samma håll i sina åsikter. Lite grovt generaliserat kan man säga att skolledare 1 tar 
upp den generella problematiken om att skolans psykiska strukturer är väldigt rigida och 
inte anpassade till eleverna. Skolledare 2 går mer in på det personliga planet och 
ifrågasätter den enskilde lärarens pedagogiska kompetens och förmåga. Skolledare 3 går 
mestadels in på de fysiska strukturerna men tar även kortfattat upp att man måste använda 
andra pedagogiska metoder än vad som nu är fallet. 
 
För att ytterligare förstärka skolledarnas koppling till kategori 1 tänkte jag ge ännu ett 
exempel på att det krävs mer ansvar från de olika parterna gällande fenomenet stöd. Det 
är främst föräldrarnas engagemang. Skolans engagemang syns i problematiken kring de 
psykiska strukturer, tankemönster som behöver förändras. När vi diskuterar hur en av 
skolledarna upplever föräldrarnas engagemang i sina barns handikapp och dess skolgång 
svarar han följande: 
 
” Generellt sett tycker jag inte det. […]  Så tycker jag att föräldrar, det finns ju dem 
föräldrar som är engagerade så till den milda grad, så finns det dem föräldrar som inte 
är engagerade alls. Å de stora grupperna består av de två sen finns det en liten 
mellangrupp som är… rimligt engagerad och dem tycker jag ju är alldeles för få. […] 



 32

Väldigt lite, väldigt lite alldeles för lite. Jag skulle ställa mycket större krav på som skola 
… föräldrarna skulle ställa mycket högra krav än vad vi gör. Vi får leva i vår egen lilla 
värld i alldeles för hög grad tycker jag” (Intervju med SL1, 2004). 
 
Skolledare 1 kommer främst in på kategori 1, den om ansvarstagandet, men även i slutet 
på kategori 2, den som berör de fysiska och psykiska strukturerna. Den sista meningen i 
citatet ovan illustrerar detta. En annan skolledare säger följande när vi diskuterar hur de 
uppfattar föräldrarnas engagemang i sina barns handikapp och dess skolgång: 
 
 Ja, de föräldrar som … alltså generellt kan jag inte säga att de är ... alltså men, jag har 
haft en del kontakter med föräldrar som har haft … anledning och bekymra sig över sina 
barn. Så att det kan jag säga att … det finns exempel på det” (Intervju med SL3, 2004). 
 
Även skolledare 3 ger uttryck för uppfattningen att engagemanget från föräldrarna, och 
sålunda även ansvarstagande, har tydliga brister. Han är dock inte lika tydlig på den 
punkten som skolledare 1. Skolledare 2 är inne på samma linje som en av speciallärarna, 
nämligen att eleverna själva måste ta ett större ansvar. Han säger följande på frågan om 
han uppfattar det som att eleverna får den hjälp de är berättigade till i enlighet med 
styrdokumenten:  
 
”Jag har inte hört någon elev som har sagt att dom inte har fått hjälp. Då får man nog 
tänka … att dom vet om sina rättigheter eller att dom vågar föra fram dom. Det finns ju 
dom som … det finns ju sådana som döljer handikappet. Ja men det finns ju sådana … 
det finns en del som inte talat om att dom har dyslexi, dom har inte velat att det skall 
synas” (Intervju med SL2, 2004). 
 
Vi diskuterade även hur han uppfattar att kontakten mellan skolan och dyslexielevernas 
hem fungerar. Detta gjorde vi med tanke på att många av eleverna bor på skolans internat 
och inte träffar sina föräldrar varje vecka. Skolledare 1 säger:  
 
”Det fungerar väl … Då fungerar det väl inte speciellt bra egentligen. Det är dom 
föräldrarna igen, engagerade föräldrar, dom tar för sig, dom ser till att deras barn får 
möjligheter och annat. Och där fungerar det ju väldigt bra. Men … vi är dåliga på att 
söka upp dom, vi är dåliga på att hitta dom kanske. Det är inte mycket samarbete 
egentligen. […] När dom väl kommer så tycker jag att vi lyssnar mycket. Svårigheten är 
att få hit dom. Svårigheten är att få föräldrarna engagerade i skolan också. […] Jo, men 
det är … sen backar föräldrarna väldigt, i väldigt hög utsträckning ur. Riktigt vad det 
beror på vet jag inte, men eleven … Alltså flyttar man hit och bor på internat … så är 
föräldrarna borta på något sätt alltså. Det är eleverna och skolan, föräldrarna …” 
(Intervju med SL1, 2004) 
 
Återigen kommer skolledare 1 in på föräldrarnas ansvar. Föräldrarna kanske förväntar sig 
att deras ungdomar själva skall ta ansvar när de bor på internat och därför blir det kanske 
så att de lämnar över till dem och till skolan att klara av den biten.  
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Skolledare 1 kommer även in på att skolan inte tar tillräckligt mycket ansvar när man inte 
har tar tillräckliga kontakter med hemmet. Det är här det är tänkt att eleverna skall ta för 
sig och visa framfötterna, något som långt ifrån alltid är lätt för en enskild elev. 
 
4.2 Jämförelser 
I nedanstående jämförelser kommer de olika gruppernas uppfattningar angående 
fenomenet stöd att redovisas. De kommer att ställas mot varandra i ordningen som följer 
nedan. 
 
4.2.1 Jämförelse mellan pojkar och flickor 
När det gäller elevernas uppfattningar så skiljer det sig mellan pojkar och flickor. En 
tydlig skillnad som framträder är att flickorna ger ett betydligt mer ambitiöst intryck än 
vad pojkarna gör. När man analyserar intervjumaterialet får man uppfattningen att 
flickorna verkar ta sin situation betydligt mer på allvar. De verkar vara mer mottagliga 
för stöd än vad pojkarna är, de är helt enkelt mer angelägna om att få hjälp. Man får 
uppfattningen av att pojkarna inte bryr sig, de verkar inte se det som ett problem. De ger 
intrycket av att de nästan struntar i de mer teoretiska ämnena och lägger istället energin 
på den praktiska biten, som att lära sig köra olika skogsmaskiner eller maskiner inom 
jordbruket. Deras svar är kortfattade och lite undvikande. Bitvis får man får man 
uppfattningen av att pojkarna skäms. De verkar inte vilja kännas vid sina handikapp. Det 
kan kanske röra sig om tidigare, dåliga erfarenheter. En av skolledarna har följande 
uppfattning som kan stärka den hypotesen: 
 
”Jag har inte hört någon elev som har sagt att dom inte har fått hjälp. Då får man nog 
tänka … att dom vet om sina rättigheter eller att dom vågar föra fram dom. Det finns ju 
dom som … det finns ju sådana som döljer handikappet. Ja men det finns ju sådana … 
det finns en del som inte har talat om att dom har dyslexi, dom har inte velat att det skall 
synas” (SL2, 2004). 
 
Följande citat från en av speciallärarna stärker den hypotesen ytterligare. Hon kommer 
även in på sin uppfattning av elevernas ambitionsnivå: 
 
”Ja, alltså… de elever här som vill ha hjälp … de får hjälp. Men det finns ju många 
elever som … alltså de är kanske besvikna på … den hjälp de har fått tidigare. De har 
inte tyckt kanske att det fungerar. Och de vill försöka själva. […]  Jag arbetar med 
flickor, och det är en väldig skillnad att bara arbeta med flickor som har … som har … 
alltså de har ett stort intresse för det här de har gett sig in på, de har hög ambitionsnivå. 
Och de liksom är mycket lättare att hjälpa än pojkar som kommer hit […] som har en 
lägre ambitionsnivå och som har mycket mer luckor bakom sig också va. Alltså … de vill 
kanske inte riktigt ha hjälp heller va. De skiter i det (skratt) […] Men sen handlar det ju 
hela tiden om att stöd är frivilligt … va. Och vill du inte ha något stöd … alltså då blir 
det hellre inget stöd. Å det är många elever som faktiskt, framför allt på jord och skog, 
inte vill ha … direkt något stöd, utan vill hellre … ja … alltså då menar jag stöd utav en 
speciallärare eller i den här situationen … Dom kanske får stöd på något annat sätt. […] 
Men nu har jag t.ex. testat av elever i vår nya etta på hästinriktning, med ett läs- och 
skrivtest. 
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Och där finns det flera elever som har väldigt låg läsförståelse, som stavar … så att jag 
liksom ganska snabbt skulle kunna tycka ändå att dom här har riktiga läs- och 
skrivsvårigheter. Och dom är ju inte testade … å dom har aldrig fått speciallärarstöd, 
eller flera av dom har inte fått det på grundskolan och dom har klarat sig precis. Och 
dom här eleverna kräver inte stöd här heller. Och det kan ju bero på att dom har haft 
föräldrar som inte har ställt några krav. […]  Och dom ser ju frågande på mig nu när jag 
undrar i fall dom kommer att behöva något stöd … om dom tror att dom kommer att 
behöva en hjälp framöver här”(Intervju med S2, 2004). 
 
Hennes uppfattning är helt klart att det skiljer sig i ambitionsnivå mellan flickor och 
pojkar i den här undersökningen. Uppfattningen är att flickorna är betydligt mer 
ambitiösa än vad pojkarna är. Citatet ovan ger intrycket att det även skiljer sig åt vilket 
program eleven går på skolan. Program med höga intagningspoäng har elever med hög 
ambition, trots att de har läs och skrivsvårigheter, medan eleverna på de mer praktiska 
programmen har en ambitionsnivå liknande pojkarnas. I alla fall när det gäller de 
teoretiska ämnena. Om det sedan beror på dåliga tidigare erfarenheter, brist på motivation 
eller stöd hemifrån är väldigt svårt att svara på. Uppgiften i detta arbete var inte att ta 
reda på detta och därför lämnar jag det åt sidan.  
 
Ovanstående behöver inte nödvändigtvis gälla endast pojkar och det gör det förmodligen 
inte det heller. Uppfattningen man får när man analyserar intervjumaterialet ger dock en 
känsla av att pojkarna är överrepresenterade i den gruppen. Skamkänslor över ett 
handikapp känner förmodligen de flesta någon gång. Både pojkar och flickor, oavsett 
program. 
 
Som redan nämnts i metoddelen så skiljer pojkar och flickor sig även åt på så vis att 
flickorna går tredje året medan pojkarna går sitt första. Vissa av ovanstående skillnader 
kan alltså ha att göra med mognad. Det kan även vara så att det är svårare att ta för sig 
när man är ny på skolan. 
 
En annan påtaglig skillnad är flickornas vilja att berätta om sin situation. De svarar på ett 
mycket mer utförligt sätt än pojkarna. Pojkarna är påfallande ofta väldigt kortfattade i 
sina intervjusvar. Även detta kanske är en mognadsfråga. De verkar inte vilja prata om 
det, detta gäller dock inte alla. Det finns även exempel bland pojkarna på en vilja och lust 
att prata. Man får uppfattningen att de intervjuade eleverna som ”pratar på” verkar vara 
glada över att någon vuxen vill lyssna på dem och intresserar sig för dem och deras 
problem. 
 
Speciallärarna uppfattar det som att det läggs mer resurser på flickorna än på pojkarna. 
En av speciallärarna säger:  
 
”Alltså … det är … vi lever lite i en parallellvärld här va, för att jag tycker att jag får 
tillräckliga resurser för dom elever som jag har. Men, men sen vet jag ju att på den 
andra sidan med jord- och skogseleverna där är det snålt med resurser, å där behöver 
man mer hjälp. Så tror jag att det är”(Intervju med S2, 2004). 
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Den andra specialläraren säger följande i samma fråga:  
 
”Ja för att … den organisationen som vi har valt att integrera dom här eleverna med … 
med nationella programmet kräver det. Men jag ser att ändå att till sist är det … 
resursbesparande. Men det är ju inte det egentligen som är huvudsyftet med det, för 
huvudsyftet är att […]. I alla fall det finns om privelevernas dilemma att vi har så oerhört 
låg status i omgivningens ögon … både personal och kamrater”(Intervju med S1, 2004). 
 
Detta kan kanske bero på att dessa elever är mindre benägna att ta emot den hjälp som de 
blir erbjudna. Sker det under en längre tid så tröttnar kanske skolledningen på att erbjuda 
dem resurskrävande stödundervisning. Man kan inte tvinga någon att ta emot hjälp utan 
eleven måste själv vilja ha hjälp. Detta knyter i allra högsta grad an till kategorin om 
ansvarstagande. Eleverna måste ta sitt ansvar och ta emot den hjälp som ges för att klara 
av skolgången. 
 
Man kan även undra om flickornas föräldrar är mer engagerade än pojkarnas. Till 
exempel så får man uppfattningen att flickornas föräldrar känner till styrdokumenten och 
vad som står i dem bättre än vad pojkarnas gör. I alla fall om man tolkar elevernas 
uppfattningar. På frågan om eleverna uppfattar det som att de eller deras föräldrar känner 
till att styrdokumenten finns och vad som står i dem svarar flickorna:  
 
”Ja […] Mamma känner nog till dom, men … jag vet inte hur mycket” (Intervju med F3, 
2004).  ”Ja, men jag har inte sett dem själv, men min mamma har läst. […] Jag har aldrig 
läst. Jag har aldrig sett dem, men jag vet om att de finns. Men jag vet på ett ungefär vad 
som. Vill jag veta rättigheterna så är det bara att fråga min pappas fru så tar hon reda 
på det. Hon har ju alla böckerna” (Intervju med F1, 2004). ”Ja,  jag vet att det finns men 
jag har aldrig läst det. […] Min mamma kan det” (Intervju med F2, 2004). 
 
På samma fråga svarar pojkarna:  
 
”Ja. Någorlunda…ja lite. Jag vet att det finns. Ja (på frågan om föräldrarna känner till 
styrdokumenten)” (Intervju med P1, 2004). Vad då? Ja. Ja det tror jag. Nej…jag vet inte 
helt säkert. Ja. Ja det tror jag (på frågan om föräldrarna känner till styrdokumenten)” 
(Intervju med P2, 2004). Ja, ja det vet jag.  Jag tror det men jag är inte säkert (på frågan 
om föräldrarna känner till styrdokumenten)” (Intervju med P3, 2004). ”Det vet jag 
faktiskt inte. Ja, det gör de nog (på frågan om föräldrarna känner till styrdokumenten)” 
(Intervju med P4, 2004).  
 
Analyserar man ovanstående citat så får man uppfattningen att flickorna är säkrare på att 
föräldrarna känner till styrdokumenten och vad som står i dem medan pojkarna är mer 
osäkra i sina uppfattningar om samma sak. Pojkarna verkar helt enkelt inte riktigt veta 
hur det förhåller sig. Flickorna är dessutom mer uttömmande i sina svar än vad pojkarna 
är, vilket även har påtalats ovan. 
 
Det kanske hänger ihop med programmet som eleverna har valt och de förväntningar som 
finns förknippade med detta.  
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De som väljer jordbruk, skogsbruk eller hästskötsel förväntas inte ha samma intresse och 
vilja studera hårt när det gäller de teoretiska ämnena, i jämförelse med de som läser 
inriktningen hästsport eller naturvetenskap. Där är förväntningarna och 
studieambitionerna ofta mycket höga och målet med studierna klart utstakat. Intresset att 
studera vid de program som flickorna läser dvs. hästsport eller hästsport/naturvetenskap 
är mycket stort. Det är riksintag på dessa utbildningar vilket innebär att alla i hela Sverige 
kan söka, oavsett var man bor. Det är även riksintag på jordbruks- och 
skogsbruksprogrammen men intresset är inte i alls lika stort som på 
hästsportsprogrammet. Detta gör att antagningspoängen är mycket högre på de 
utbildningar som de intervjuade flickorna går än på de som pojkarna går. I sin tur medför 
det att förkunskaperna kan vara högre hos flickorna än hos pojkarna och därmed gör det 
lättare för dem att klara sin skolgång trots det handikapp som dyslexin utgör. De är helt 
enkelt duktiga i skolan trots sitt handikapp. 
 
När jag frågar speciallärarna hur de uppfattar hur aktiva och engagerade föräldrarna är i 
sina barns handikapp så visar det sig att det skiljer även där. Specialläraren som endast 
har pojkar säger:  
 
”Det är blandat. […] Vad jag har sett så tycker jag att dom lämnar över mycket för…upp 
till skolan att lösa. Så dom trycker inte på själva” (Intervju med S1, 2004).  
 
Den specialläraren som endast har hand om flickor säger på samma fråga:  
 
”Dom som jag träffar har ofta föräldrar som har drivit på för att få fram utredningar och 
som är…dom är mycket aktiva, ja. […] Ja, det tycker jag…Dom flesta utav dom elever 
jag träffar har föräldrar som har varit…som har erfarenheter av att man får vara väldigt 
aktiv och krävande för att få hjälp av skolan” (Intervju med S2, 2004). 
 
Ovanstående visar på stora skillnader i uppfattningar hur pojkarnas föräldrar agerar och 
på hur flickornas agerar när det gäller att trycka på för att få stöd. Flickornas föräldrar är 
aktiva och kräver mer av skolan medan pojkarnas föräldrar inte alls är lika krävande. Vad 
sedan detta beror på är svårt att säga. Beror det på pojkarnas val av utbildning – 
förväntningar, framtiden – jobb, föräldrarnas utbildning – eftergymnasial utbildning etc.? 
Här måste skolan bli den sammanhållande länken om inte föräldrarna inte räcker till. 
 
4.2.2 Jämförelse mellan elever och speciallärare 
Vid jämförelsen mellan speciallärare och elever så känns det som om de är på samma 
”sida”. De står mot skolledarna och vill ha resurser, hjälpmedel i olika former. Det är 
även dessa båda kategorier som träffas mest frekvent samt att det även finns ett slags 
beroendeförhållande mellan eleverna och speciallärarna då eleverna är beroende av 
speciallärarnas hjälp.  
 
När det gäller resurserna skiljer det sig dock åt mellan elever och speciallärare. Det gör 
det emellertid även inom respektive grupp. Jag börjar med en jämförelse inom gruppen 
speciallärare angående resurser och fortsätter sedan med samma grupp angående deras 
erfarenheter av föräldrarnas engagemang.  
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Med resurser avses här resurser i form av utrustning, tid som avsätts till stöd, det faktiska 
stöd som ges. Speciallärare 2 säger följande angående uppfattningar av fenomenet stöd 
och de önskemål om resurser som hon har framfört: 
 
”Allstå… det är… vi lever lite i en parallellvärld här va, för att jag tycker att jag får 
tillräckliga resurser för dom elever som jag har. Men, men sen vet jag ju att på den 
andra sidan med jord- och skogeleverna där är det snålt med resurser, å där behöver 
man mer hjälp. Så tror jag att det är. […] Ja det har de varit för mina. Jag är väldigt 
nöjd med hur dom har backat upp dom idéer som jag har haft å…ja det tycker jag” 
(Intervju med S2, 2004). 
 
När det gäller speciallärare 1 har hon i stort sett samma erfarenheter när det gäller stödet 
och skolledningens lyhördhet för kraven som hon ställer som speciallärare 2 ger uttryck 
för: 
 
” […] Och när det gäller resurserna så … var det en mycket positiv upplevelse att jobba 
här på gymnasienivå. Med att resurserna … finns … och dom ges också. […] Oerhört 
mycket gehör… det finns, anser jag, en skolledning som är både seriös och kompetensen 
är hög och att det finns en … alltså … alla människors värde. Det är … det är mycket 
bra. Det är positivt det jag ser” (Intervju med S1, 2004). 
 
Speciallärare 1 ger uppfattningen av att vara mycket nöjd med hur skolledningen ställer 
upp med resurser och deras lyhördhet för hennes krav, precis som speciallärare 2. 
Speciallärare 1uppfattas dock som missnöjd med att hennes tjänst är för liten i 
förhållande till behovet av stöd. Detta visar på ett litet missnöje med resurserna, något 
man inte ser hos speciallärare 2. Följande citat får illustrera detta: 
 
”Ja … jag tycker att  jag personligen har ju fått mycket fria händer. Jag har ju en 
anställning på 50 % vikarie, men…Mellan tummen och pekfingret räcker ju inte det till. 
[…] Men jag ser att ändå att till sist är det …resursbesparande” (Intervju med S1, 2004). 
 
När det gäller elevernas uppfattningar angående resurserna så är det väldigt varierande 
svar. Vissa uppfattar det som att de får det stöd de behöver medan andra uppfattar det 
som om de inte får tillräckligt med stöd. Med resurser avses även här resurser i form av 
utrustning, tid som avsätts till stöd, det faktiska stöd som ges. Citaten nedan får illustrera 
samtliga åsikter: 
 
”Nej inte riktigt. Jag skulle behöva en laptop eller någonting att skriva på. Att kunna 
lyssna på frågor … och allt möjligt som är text. […] Ja, att sitta i en lite datorsal med 
dåliga datorer, man kan ju inte lyssna på … det är dåligt. Det finns inget modem … 
ljudmodem eller vad det kallas för så man kan inte lyssna på…” (Intervju med P4, 2004). 
 
”Ja det har jag väl. Ja. Än så länge” (Intervju med P3, 2004). 
 
Jaha … Ja det har jag … i de ämnen jag behöver det i” (Intervju med P2, 2004) 
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”Jaaa … I ettan var det inte alls. Men det blir bättre och bättre de lyssnar, alltså när de. 
När jag kom hit så var det ingen som lyssnade på mig. […] Hm, i tvåan så, för jag fick 
jag blev, ja kan man säga fick magsår eller magkatarr å sånt i slutet av ettan så jag sökte 
läkarvård å sånt för jag fick för stressigt. Jag pallade inte med trycket som jag hade.  
 
Det var för mycket och det gjorde väl och sen blev väl min mamma mer irriterad så då så 
blev det väl lite. […] Och sen när jag kom tillbaka i tvåan så ändrade det sig helt. Då var 
de som villiga att hjälpa till.[…] Nu har de försökt, efter ett tag” (Intervju med F1, 2004). 
 
Ja … hyfsat … men speciallärare 2 (sic)  jobbar bara halvtid så att man får inte riktigt … 
jag är bara hos henne en dag i veckan. Och lärarna glömmer bort att man har dyslexi så 
man får ju påminna dem hela tiden. Dom förstår inte heller vad man har fel … vad man 
har jobbigt för och så där så att det. Det är rätt jobbigt ibland när man får lite för lite 
hjälp tycker jag. […] …alltså man vill att lärarna skall förstå mer och man behöver mer 
hjälp av en speciallärare … med plugget … och planering kanske. […] Så att det … ja 
…men det var bra faktiskt. […] Jao, det tycker jag. Det är lite, lite dålig tid … men, nej, 
dom försöker ju” (Intervju med F2, 2004). 
 
När man analyserar citaten får man uppfattningen av att de flesta är ganska nöjda med de 
resurser som skolan ger. Det kunde förvisso ha ställts mer resurser till förfogande i form 
av  tid, material och annat, men på det hela taget uppfattas de flesta av eleverna vara 
nöjda med det stöd som ges. Detta gäller även speciallärarna som överlag uppfattas som 
nöjda men dock ej helt till freds. 
 
4.2.3 Jämförelse mellan elever och skolledare 
När man jämför uppfattningarna mellan elever och skolledare med avseende på 
fenomenet stöd så ser man att det både finns likheter och skillnader. I vissa fall får man 
uppfattningen av att eleverna tycker att stödet är tillräcklig, vilket även skolledarna 
tycker. Samtidigt finns det ett missnöje med stödet på bägge håll. Även inom gruppen 
skolledare finns bägge uppfattningarna representerade. Elevernas uppfattningar, som 
finns redogjorda ovan, är övervägande positiva när det gäller stödet, även om det finns 
klara inslag av missnöje. Eftersom jag grundligt redogjort för elevernas uppfattningar 
ovan så nöjer mig med att ge exempel från gruppen skolledare. När det gäller begreppet 
resurser så innebär det, precis som ovan, resurser i form av utrustning, tid som avsätts till 
stöd, det faktiska stöd som ges. 
 
Skolledare 2 har en klar uppfattning när det gäller de resurser som skolan ger. Vi pratar 
både om han uppfattar det som att skolan ger eleverna deras enligt styrdokumenten 
berättigade hjälp samt om skolan ställer tillräckliga resurser till förfogande. Citatet nedan 
redovisar hans uppfattningar: 
 
”Nej egentligen tycker jag inte det … beroende på att vi på skolorna fokuserar på helt 
andra saker. Vi fokuserar på dom problemen som är våra vardagsproblem … å vi 
fokuserar inte på dyslexi om vi inte har ett antal … tydliga dyslexielever… Om vi har 
några stycken i skolan så som skulle luta åt det hållet att vara … har någon typ av 
dyslexidiagnos så tycker jag att vi är dåliga på att uppmärksamma det.  
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Vi uppmärksammar det när, ja i mitt fall är det när föräldrar egentligen som ställer krav 
… tycker jag .. dom få föräldrar som ställer krav. […] Nej, det gör jag ju inte då eftersom 
det följer ju på det andra eftersom vi inte uppmärksammar dom i den graden som vi 
borde så…så… ser vi inte heller till så att det finns resurser. Trots att vi har egentligen 
faktiskt har både ekonomiska möjligheter och annat tillgängligt på …åtminstone på de 
här två skolorna, Plönninge och Munkagård” (Intervju med SL 2, 2004). 
 
Citatet från skolledare 2 visar klart att han uppfattar det som att det inte ges tillräckliga 
resurser. Detta trots att det verkar finnas resurser. Det är lätt att börja funder på varför så 
är fallet. Det finns ekonomiska möjligheter att ge resurser men de ges inte! Kan det 
månne bero på kommunikationsproblem på skolan, eller är det en prioriteringsfråga? 
Detta blir till uppgift för skolan att utröna. 
 
Även skolledare 3 är inne på samma spår som skolledare 2, även om han inte är lika 
kritisk. Även här berör intervjufrågorna både uppfattningar om skolan ger eleverna deras 
enligt styrdokumenten berättigade hjälp samt om skolan ställer tillräckliga resurser till 
förfogande: 
 
”Jag tror vi skulle kunna ha bättre …skulle kunna ge …Jag tror inte att de får det som 
anses vara tillräckligt. Det tror jag inte. […] Ja det … jag tror alltså att när det gäller 
dom här problemens så, så skulle vi kunna ge mer resurser än vad vi har. Vi har kanske 
inte fullt ut dom resurserna som vi skulle behöva. […] …men vi har en begränsning …en 
begränsning i kompetens och i personalen som kan jobba med detta” (Intervju med SL 3, 
2004). 
 
Man får känslan av att han uppfattar det som att skolan gör vad den kan men att det inte 
är tillräckligt. Personalens kompetens behöver höjas och speciallärarna måste få mer tid 
till eleverna, vilket i sista ändan blir en ekonomisk fråga. Detta är intressant med tanke på 
att skolledare 2 menar att det finns resurser. Det är svårt att säga vad de olika 
uppfattningarna beror på. Återigen kan vara kommunikationssvårigheter, eller med tanke 
på uppsatsens approach, att de helt enkelt uppfattar samma sak på olika sätt och därmed 
ser verkligheten med olika glasögon. Helt enligt fenomenografins tanke. 
 
Skolledare 1 är otydlig och svävande när han svarar på samma frågor. Hans uppfattningar 
ger dock intrycket av att var mindre kritisk till skolans insatser: 
 
Där vi …ja efterhand som man vet om handikappet …så…[…] Behovet har …verkar öka 
hela tiden och …(ohörbart) …av olika skäl. […] Jag har inte hört någon elev som har 
sagt att dom inte har fått hjälp. (Intervju med SL 1, 2004). 
 
Trots att skolledare 1 är väldigt fåordig när vi diskuterar detta får man uppfattningen att 
skolan ger tillräckligt med stöd men att stödet ökar och att det därmed blir ekonomin som 
får styra till sist.  
 
Jämför man skolledarna med eleverna så uppfattar man det som att de förra är mer 
kritiska till det stöd man ger än de senare till det stöd man får.  
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Detta kan bero på kunskapsskillnader i vad som är berättigat stöd, dvs. vad som står i 
styrdokumenten. Skolledarna vet vad de är skyldiga att ge medan eleverna inte vet fullt ut 
eller inte alls känner till sina rättigheter. I detta resonemang kommer ansvarsbiten in. 
Vem skall ombesörja så att eleverna vet sina rättigheter? Är det skolan, föräldrarna eller 
de själva? 
 
När det gäller styrdokumentens existens samt vad det står i dem finns det skillnader 
mellan de bägge grupperna elever och skolledare. Jag frågade skolledarna om deras 
uppfattningar av huruvida eleverna och/eller deras föräldrar känner till att 
styrdokumenten finns och vad det står i dem. Följande svar avgavs: 
 
”Både och… det finns sådana som är väldigt medvetna om det hela och det finns sådana 
som inte har en aning” Intervju med SL 1, 2004). 
 
”Absolut inte, de känner ju absolut inte till dom. Det finns …precis …där finns ju också 
föräldrar naturligtvis som är aktiva, som är …men den generelle föräldern, om det finns 
någon sådan, känner inte till styrdokumenten. Det är min absoluta övertygelse. Jag tror 
knappt att de vet att det finns någonting” (Intervju med SL 2, 2004). 
 
”Vagt att det finns någon form av bestämmelser, men inte vad som står i dem. Det tror 
jag är väldigt ovanligt att föräldrar känner till” (Intervju med SL 3, 2004). 
 
Eleverna fick frågan om hur de uppfattar att de eller deras föräldrar känner till att det 
finns s.k. styrdokument samt om de känner till vad som står i dem: 
 
”Ja (känner till att det finns) sic. […] Mamma känner nog till dom, men …jag vet inte hur 
mycket. […] Nej (har inte läst dem och vet därför inte vad som står) sic” (Intervju med 
F3, 2004). 
 
”Ja, jag vet att det finns men jag har aldrig läst det. […] Ja. Min mamma kan det. […] 
Nej ingen aning (vet inte vad som står i dem) sic” (Intervju med F2, 2004). 
 
”Ja, men jag har inte sett dem själv, men min mamma har läst” (Intervju med F1, 2004). 
 
”Vad då? Ja. Ja det tror jag. […] Nej… jag vet inte helt säkert. Ja. Jag tror det (om 
föräldrarna känner till det) sic. […] Nej det vet jag inte. Nej (om han känner till vad som 
står i dem) sic” (Intervju med P2, 2004). 
 
”Ja. Ja det vet jag. […] Ja det tror ja …men jag är inte säker (om föräldrarna känner till 
styrdokumenten) sic. […] Nej (om han känner till vad som står i dem) sic. […] Det vet jag 
inte (om föräldrarna känner till det) sic” (Intervju med P3, 2004). 
 
Ja. Någorlunda …ja lite. Jag vet att det finns. Ja (om föräldrarna känner till det) sic. […] 
Nej …jag har aldrig läst dem men …Jag vet att de finns (om han känner till vad som står 
i dem) sic” (Intervju med P1, 2004). 
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”Det vet jag faktiskt inte. […] Ja, det gör de nog (om föräldrarna känner till det) sic. […] 
Nej, det vet jag inte (om föräldrarna har läst styrdokumenten) sic” Intervju med P4, 
2004). 
 
I stycket med jämförelser mellan elevernas uppfattningar redogör jag för skillnaderna i 
denna fråga, vilka kortfattat var att flickorna klart bättre vet hur det förhåller sig med 
kunskaperna angående styrdokumenten. Både när det gäller egna kunskaper och 
föräldrarnas kunskaper. När man jämför skolledarnas uppfattning med elevernas så går de 
isär. Uppfattningen är att eleverna har större kunskaper om styrdokumenten än vad 
skolledarna tycks tro. Enligt elevernas uppfattningar så verkar det vara föräldrarna 
förtjänst att så är fallet. Det skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor. Sedan vet man 
inte om pojkarnas föräldrar har större kunskaper än vad pojkarna ger sken av, vilket inte 
alls förefaller osannolikt. Man får uppfattningen att pojkarna har en tuffare och 
nonchalantare attityd till problemet och det inte verkar ingå i den imagen att veta hur 
vissa saker och ting förhåller sig. På det hela taget får man uppfattningen att kunskaperna 
är ganska dåliga. Men det är kanske för mycket begärt av en tonåring att de skall känna 
till vad som står i skolans styrdokument. Det är förmodligen inte deras favoritlektyr. 
 
4.2.4 Jämförelse mellan speciallärare och skolledare 
Först kan man konstatera att speciallärarna är de som främst är till för eleverna av dessa 
två grupper. Det är speciallärarna och skolledarna, tillsammans med föräldrarna, som är 
de vuxna och det är de som skall se till att eleverna får den hjälp som de är berättigade 
till. På dessa punkter är lika. Sedan är speciallärarna beroende av skolledarna på så vis att 
det är skolledarna som har pengarna som speciallärarna måste be om för att kunna ge 
adekvat hjälp, alltså ett beroendeförhållande, en hierarki. De är heller inte helt överens 
om stödet är tillräckligt eller ej, eller om det ges tillräckliga resurser till ändamålet. Där 
skiljer det sig även bland skolledarna.  
 
När det gäller citat från speciallärarna och skolledarna angående resurserna hänvisas till 
styckena ovan där deras uppfattningar redogjorts på ett utförligt sätt. Här kommer därför 
endast själva jämförelsen att redovisas. 
 
När man ser till speciallärarna får man uppfattningen att de överlag är nöjda med de 
resurser som de har att tillgå, samt att de tycker att de får gehör för sina idéer. Det finns 
emellertid ett litet missnöje framförallt med tiden till stöd som ställs till elevernas 
förfogande. Det rent materiella verkar de vara nöjda med.   
 
När det gäller skolledarna så varierar uppfattningarna något, men överlag tycker de att 
skolans stöd är otillräckligt. De tycker att de borde ställas mer resurser till förfogande. 
Det gäller materiellt, tiden för stödet och kompetensutveckling av personalen. Samtidigt 
som man tycker att stödet är otillräckligt av ekonomiska skäl säger man att det finns 
pengar. En ambivalent hållning som har diskuterats ovan. Kontentan av skolledarnas 
uppfattningar är att mer kan göras för dessa elever även om det görs en hel del redan. 
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När man jämför gruppernas uppfattningar ser man samma likheter som vid jämförelsen 
mellan skolledare och elever, nämligen att de som är beroende av resurserna/stödet är 
mer nöjda än de som ger det. Speciallärarna uppfattas som tillfreds med de resurser som 
ges medan skolledarna inte är helt nöjda och tycker att det borde göras mer. 
 
Jag väljer även att göra en jämförelse över hur speciallärare respektive skolledare 
uppfattar föräldrarnas engagemang i sina barn. Detta anses viktigt då det till viss del 
verkar vara upp till föräldrarna om barnen skall få rätt stöd samt att det är de som känner 
till styrdokumenten och förmedlar det vidare till sina barn. Frågorna jag ställde var om 
skolledaren/specialläraren uppfattar det som att föräldrarna var aktiva och engagerade i 
sina barns handikapp samt om de uppfattade det som om föräldrarna trycker på för att få 
stöd: 
 
”Generellt sett så tycker jag inte det. […] …så tycker jag ju att föräldrar, det finns ju 
dom föräldrar som är engagerade så till den milda grad, så finns det dom föräldrar som 
inte är engagerade alls. Å dom stora grupperna består av dom två sen finns det en lite 
mellangrupp som är …rimligt engagerade och dom tycker jag ju är alldeles för få. […] 
Väldigt lite, väldigt lite …alldeles för lite. Jag skulle ställa mycket större krav på oss som 
skola …föräldrarna skulle ställa mycket större krav än vad vi gör. […]” (Intervju med 
SL2, 2004). 
 
”Varierande …alltifrån mycket till inte alls. […] Ja… ja (på frågan om föräldrarna 
trycker på) sic” (Intervju med SL1, 2004). 
 
”Ja dom föräldrar som …alltså generellt kan jag inte säga att dom är …alltså men, jag 
har haft en del kontakter med föräldrar som har haft …anledning och bekymra sig över 
sina barn. Så det kan jag säga att … det finns exempel på det. […] Normalt sett inte 
något större tryck men i enstaka fall har det funnits påtryckningar” (Intervju med SL3, 
2004). 
 
”Det är blandat. […] Vad jag har sett så tycker jag att dom lämnar över för mycket för 
…upp till skolan att lösa. Så dom trycker inte på själva” (Intervju med S1, 2004). 
 
”Dom som jag träffar har ofta föräldrar som har drivit på för att få fram utredningar och 
som är …dom är mycket aktiva, ja. […] Ja, det tycker jag …Dom flesta utav dom elever 
jag träffar har föräldrar som har varit …som har erfarenhet av att man får vara väldigt 
aktiv och krävande för att få hjälp av skolan” (Intervju med S2, 2004). 
 
Ser man till de båda gruppernas uppfattningar om föräldrarnas engagemang är det 
uppenbart att det kunde ha varit betydligt bättre. Speciallärare 2 har positiva erfarenheter 
av föräldrarna som är engagerande i sina barns handikapp och att de driver på skolan för 
att få fram utredningar och stöd. Detta engagemang beror paradoxalt nog på dåliga 
erfarenheter av att man måste ligga på och engagera sig då skolan själv inte gör 
tillräckligt. Man kan även se att det är flickornas föräldrar som är de mest engagerade, 
något som har tagits upp och diskuterats ovan. Man får uppfattningen av att föräldrarna 
tenderar att lämna över problemen till skolan.  
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De litar på att skolan som myndighet skall ta hand om deras barn. Är detta ett misstag? 
Det borde rimligtvis inte var det! Kontentan är att föräldrarna under alla omständigheter 
måste engagera sig mer och ställa betydligt högre krav på skolan. Det gäller att hålla sig 
informerad om skolans verksamhet och att ha goda kunskaper om vad som står i 
styrdokumenten om deras barn skall få det stöd de lagligen är berättigade till. 
 
4.3 Styrdokumenten kopplade till elevernas, speciallärarnas och 
skolledarnas uppfattningar av fenomenet stöd 
Även detta måste ses ur ett fenomengrafiskt perspektiv, alltså hur elever, speciallärare 
och skolledare uppfattar situationen. Svaren från flera av intervjupersonerna är något 
ambivalenta. Ser man till skolledarnas uppfattningar så de tycker att eleverna inte får 
tillräckligt med stöd och att skolan kan bli mycket bättre på det. Samtidigt tycker man att 
eleverna får stöd, om det är tillräckligt är ganska otydligt. Mer stöd kunde dock ha getts 
om ekonomin tillät det samtidigt som det finns pengar som inte används, i alla fall inte 
till detta ändamål. 
 
Bland elever och speciallärare finns både uppfattningen att tillräcklig hjälp ges och att de 
är nöjda samt att hjälpen är otillräcklig och att de inte är nöjda, även om de båda 
grupperna får anses vara övervägande positiva. Att skolledarna inte är nöjda kan bero på 
att de har väldigt höga krav på sig när det gäller att erbjuda stöd till eleverna. Det stöd 
som ges kan mycket väl vara fullt tillräckligt, men det är ändå inte bra nog. Skolledarna 
vet även vilka krav som ställs på dem från olika myndigheter, klart och tydligt 
formulerade i de olika styrdokumenten. Det är här eleverna svaghet finns anser jag. De 
har inte tillräcklig kunskap om vilka rättigheter de har och kan därför inte hävda sin rätt 
och få de stöd som de är berättigade till. Alla skolor berättar tyvärr inte för eleverna vilka 
rättigheter de har, vilket gör att de i princip kan ta sig igenom skolsystemet utan att få 
stöd. Det krävs engagerade vuxna i skolan som ger dessa elever sitt fulla stöd.  
 
Om elevernas uppfattningar skall ses ur ett fenomenografiskt perspektiv dvs. att var och 
en ser på verkligheten med olika glasögon så gäller inte detta styrdokumenten.  
Även om dessa är fria för viss tolkning, dock inte i paritet med intervjupersonernas 
uppfattningar i som redogörs ovan. I styrdokumenten sägs klart och tydligt att alla skall 
nå de uppsatta målen och det är skolans uppgift att se till så att det blir så. Detta skall 
göras oavsett elevernas förutsättningar. Det är ju här stödet kommer in. Klarar man inte 
undervisningen pga. dyslexi så skall skolan ombesörja så att man får stöd så att man 
klarar undervisningen ändå. Nedan följer ett urval av vad som finns uttryckt i 
styrdokumenten angående elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan: 
 
”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (Skollagen 1 kap 2 
§). ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (Skollagen 4 kap. 
?§). ”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som 
visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. […] Av skolplanen skall 
särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål 
som har satts upp för skolan” (Skollagen 2 kap. 8 §).  
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”En elev skall ges stödundervisning om det befaras att eleven inte kommer att nå de 
kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt 
stöd. […] Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda 
stödåtgärder, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall 
det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp 
och utvärderas” (Gymnasieförordningen 8 kap. §1a). 
 
”Vi vill att varje elev ska få lära och utvecklas utifrån sina egna behov och intressen, 
erfarenheter och sin personliga lärstil, för att fler ungdomar ska nå gymnasieskolans 
kunskapsmål. […] För att fler ungdomar ska nå kunskapsmålen behöver skolorna 
fokusera på och stödja varje enskild elevs lärande och utveckling” (Kommunens 
verksamhetsplan för Halmstads gymnasieskolor 2004 – 2007, 2004).  
 
”Att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att 
hänsyn skall tagas till detsamma och att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. […] …skall skolan göra 
klart för eleverna och deras föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna och deras vårdnadshavare har” 
(Lpo-94). 
 
”Undervisningen skall vara individuellt utformad [...]. Undervisningen bör anpassas så 
att elevernas individuella behov tillgodoses [...]. Elever i behov av särskilt stöd ska ges 
extra uppmärksamhet i avsikt att skapa bästa förutsättningar för dem att tillgodogöra sig 
undervisningen” (Skolplanen för Landstinget/Region Halland, 1999). 
 
”Elev som är i behov av särskild hjälp kan få stöd i olika former. Detta kan vara aktuellt 
efter en längre tids sjukdom eller vid bristande förkunskaper” (Plönningegymnasiet 
Elevinformation åk. 1 Läsåret 04/05). 
 
Av ovanstående citat från styrdokumenten är det klart vad skolan har för skyldigheter. De 
skall ge stöd till de elever som befaras att inte uppnå de uppsatta målen. Det står 
uttryckligen i skollagen: 
 
 ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Särskilt stöd skall ges 
till elever som har svårigheter i skolarbetet”(Skollagen 2 kap. 8 §).  
 
Sedan kan man i och för sig diskutera vad är tillräckligt behov av särskilt stöd, eller vad 
är svårigheter i skolarbetet. Här finns ett visst tolkningsutrymme om när stödåtgärder 
skall sättas in. Och det är väl inte alltid tolkningarna görs till elevernas fördel utan det 
tänks istället i ekonomiska termer. 
 
Gymnasieförordningen lämnar inte riktigt samma tolkningsutrymme utan är klarare i sin 
definition:  
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”En elev skall ges stödundervisning om det befaras att eleven inte kommer att nå de 
kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt 
stöd. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 
rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka 
behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och  
utvärderas”(Gymnasieförordningen 8 kap. §1a).  
 
Att gymnasieförordningen är klarare i sin definition grundar jag på att man använder 
kunskapsmålen i kursplanerna som måttstock. Även dessa är öppna för olika tolkningar 
men det finns ändå klart definierat vilka mål man skall uppnå under kursen. Dessutom 
står det att elever, föräldrar, skolpersonal kan uppmärksamma skoledningen om en elev 
har problem och det skall i sin tur leda till stödåtgärder, enligt en viss procedur. 
 
Lpo-94 tar upp en mycket viktig aspekt och det är att det är skolan som skall göra klart 
för eleverna och deras föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 
vilka rättigheter och skyldigheter eleverna och deras vårdnadshavare har (Lpo-94). 
Skolans skyldighet är alltså att informera om elevens rättigheter och skyldigheter. Elever 
och föräldrar skall alltså inte behöva söka den informationen själva. Detta får anses som 
mycket viktigt. Det hade varit intressant att veta hur många skolor som lever upp till 
detta. 
 
De övriga styrdokumenten kan tolkas friare. I skolplanen för landstinget Halland står det 
att elever i behov av särskilt stöd ska ges extra uppmärksamhet för att de skall 
tillgodogöra sig undervisningen. Här kan man stillsamt undra vad som ingår i extra 
uppmärksamhet. Att de skall tillgodogöra sig undervisningen är dock lovvärt, om man 
antar att det är knutet till målen i de olika kursplanerna. Ser man sedan till 
Plönningeskolans elevinformation står det att eleven kan få stöd av olika former vid 
bristande förkunskaper. Skolan visar därmed att det finns möjligheter att få stöd, mer än 
så är det inte preciserat.  
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5. Konklusion – Frågorna besvaras 
 
5.1 Resultat 
I inledningen av uppsatsen ställdes fyra frågor varav den första var huvudfrågan och de 
efterföljande tre var av karaktären underfrågor. Frågorna presenteras nedan tillsammans 
med svarsdiskussionen. 
 
• Klarar Plönninge Naturbruksgymnasium att uppfylla behovet av stöd till elever med 

diagnostiserad dyslexi i enlighet med skolans styrdokument sett ur ett 
fenomenografiskt perspektiv? 

 
Ser man det ur ett fenomenografiskt perspektiv så verkar de flesta av intervjupersonerna 
vara nöjda över lag. Uppfattningarna går isär och det finns kritik från olika håll, men på 
det stora hela får man uppfattningen att stödet på Plönninge fungerar bra, men det kan 
naturligtvis bli bättre. Att samtliga skulle vara helt nöjda är förmodligen en utopi där 
Plönninge knappast är något undantag. Jag tycker även att man uppfyller behovet enligt 
de olika styrdokumenten. Det stöd man ger kan man tolka in under de olika 
styrdokumenten. Vissa brister kan man se som t.ex. information om elevernas rättigheter 
när det gäller stödet och upprättandet av en lokal skolplan där problemet tas upp på ett 
klart och tydligt sätt.  
 
• Vad krävs av eleven för att få stöd sett ur de olika aktörernas perspektiv? 
 
För att eleverna skall få stöd krävs ingen diagnos eller liknande. Behöver man stöd så får 
man det, vilken orsaken än är. Så är det enligt skolledarna och speciallärarna. Några av 
eleverna har uppfattat det som om det har varit vissa svårigheter att få hjälp. Detta kan 
mycket väl bero på kommunikationsproblem. Skolan måste helt enkelt vara tydligare när 
man går ut med information och kommunicera bättre med elever, föräldrar och 
speciallärare. Gör man det kan dessa problem överbryggas, det är min fulla övertygelse. 
  
• Hur viktiga är föräldrarna i sammanhanget? 
 
Föräldrarnas vikt i sammanhanget går inte nog att poängtera. Intervjupersonernas 
uppfattning i denna fråga går inte att misstolka. Barn till föräldrar som är engagerade och 
pådrivande verkar att ha fått hjälp i större utsträckning än de som inte har haft det. Sedan 
kan man diskutera hur mycket föräldrarna skall behöva engagera sig för att deras barn 
skall få stöd när det rimligtvis bör komma utan påtryckningar. Att föräldrarna tar ansvar 
och är engagerade är självklart bara positivt, men det skall inte vara nödvändigt för att 
deras barn skall få ett lagligen berättigat stöd i skolan. Föräldrarna kan alltså vara helt 
avgörande om eleven skall få stöd eller ej och är därför mycket viktiga, både ur positiv 
och negativ synvinkel. 
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• Hur stor är kunskapen om dyslexi bland övrig personal på skolan sett ur elevernas, 
skolledarnas och speciallärarnas perspektiv? 

 
Här går uppfattningarna isär mellan de olika grupperna. Även om det väger över åt det 
negativa hållet, med innebörden att kunskaperna är alldeles för dålig. Eleverna är relativt 
eniga i sina uppfattningar om att lärare och övrig personal har dåliga eller till och med 
väldigt dåliga kunskaper om dyslexi. Samma gäller skolledarna som överlag uppfattar 
kunskaperna som dåliga eller mycket dåliga. Det lutar även åt samma håll bland 
speciallärarna även om de inte är lika skarpa i sin kritik. Kontentan av de tre gruppernas 
uppfattningar i denna fråga är att det behövs omfattande fortbildning på området för att 
öka kunskapen om dyslexi. Det bör poängteras att det hade varit mycket intressant att 
undersöka uppfattningarna i frågan bland lärare och övrig persona, men till detta är tiden 
alltför begränsad. 
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6. Vad andra har skrivit i ämnet – Hur skolan förhåller 
sig till elever med diagnosen dyslexi 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera vad andra har skrivit i det berörda ämnet. Det rör 
sig om både avhandlingar, facklitteratur, populärvetenskapliga texter och utredningar. Jag 
kommer sedan att sätta de resultat jag har kommit fram till i min undersökning med det 
som andra har skrivit och diskutera detta. 

En utredning säger följande angående dyslexi och stödundervisning: ”Många barn 
utvecklar också strategier för att dölja sina läs- och skrivproblem och kan ta sig ganska 
långt i skolan, innan deras verkliga inlärningssvårigheter blir akuta” (SOU, 1993:2 
kap3).  

Detta är något som överensstämmer med min studie, att eleverna genom olika strategier 
lyckas hemlighålla sitt handikapp, och att de i princip kan ta sig hela vägen till gymnasiet 
utan att ha blivit upptäckta. Var felet ligger kan man diskutera. Är det skolan, föräldrarna 
eller båda som har brustit i ansvar? För detta kan definitivt uppfattas som en ansvarsfråga 
om man ser till diskussionen som förts i detta arbete. 
 
När det gäller god praxis att identifiera och diagnostisera olika läs- och skrivsvårigheter 
har Myrberg & Lange redogjort för detta i Rapport från Konsensusprojektet. Denna 
praxis finns beskrivet sju olika hållpunkter, varav en är att rektor ser 
dyslexidiagnostiseringen som uteslutande kostnadsdrivande Myrberg, M & Lange A-L, 
(2006 Rapport ifrån Konsensusprojektet, i Utredning av läs- och skrivsvårigheter 
2007:94f, red. Ericson, B). Relaterar man detta till min undersökning så finns 
gemensamma nämnare. Även i denna undersökning finns en underliggande ton av att det 
hålls igen med resurserna, något som hörs från samtliga grupper i undersökningen. Det är 
dock inget stort missnöje som yttras utan de är på det hela taget nöjda med de resurser 
som de tilldelas. Inställningen i sig från rektor att bara se det som kostnadsdrivande är att 
beklaga. Det är lätt att tolka det som att skolan i detta fall har en negativ syn på elever 
med dyslexi. De kostar pengar och det är inte bra. Men som rektor sitter man i kläm 
mellan de som ställer ekonomiska krav, förvaltningar och andra huvudmän, och de som 
kräver stöd, elever och deras föräldrar. Trots detta finns det ingen tvekan om att det är 
eleven som skall vara i centrum och få den hjälp de är berättigade till.  
 
Under slutet av 90-talet riktades stark kritik mot skolan för att den inte klarade av att ge 
dyslexieleverna tillräckligt stöd. Skolan beskylls för att sakna tillräcklig pedagogisk 
kännedom om hur denna elevgrupp skull få hjälp Carlström, (1997:92, en omarbetad 
version i Utredningar av läs- och skrivsvårigheter 2007, redd. Ericson, B). Kopplar man 
det till denna undersökning stämmer det delvis in. Det finns utbildad personal på skolan 
som kan ta hand om eleverna och ge dem deras berättigade stöd. Samtidigt finns det inom 
den övriga lärarkåren och bland övrig personal (i viss mån även skolledarna) klara brister 
när det gäller kunskapen om denna elevgrupp och hur man bäst bemöter dem. Något som 
förhoppningsvis blir bättre i framtiden. 
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Det finns även andra forskningsresultat som menar att skolan bör ta ett större ansvar. 
Föräldrarna tycker inte att skolan inte visar tillräckligt med oro för deras barns problem. 
De verkar inte ta dem på fullt allvar. Skolan har ofta åsikten ”vänta och se”, något som 
föräldrarna tycker är mycket oroväckande. Det är nämligen så att endast ett av fem barn 
med stora lässvårigheter i andra klass kom ifatt sina kamrater i årskurs 9, medan tre av 
fem fortfarande hade stora problem då de slutade högstadiet Jacobson, (2007:151f i 
Utredningar av läs- och skrivsvårigheter, 2007). Det är svårt att säga hur representativ 
denna undersökning är men det är återigen ett tecken på att skolan inte tar sitt fulla ansvar 
och återigen är det ekonomiska faktorer som ligger bakom. Kopplar man det till min 
undersökning så har de flesta upptäckts när de kommer till gymnasiet och insatser sätts in 
när det behövs.  
 
Irène Seth, Suzanne Heimdal och Eva Janson har skrivit en bok där de delar med sig av 
sina egna erfarenheter av att ha barn med dyslexi. Deras erfarenheter är att skolan i mångt 
och mycket saknar kunskap om läs- och skrivsvårigheter och därför inte har tillräcklig 
beredskap att möta dessa elever. Skolan saknade riktlinjer för hur man skulle ge 
dyslexieleverna stöd. Man hade helt enkelt inte någon handlingsplan hur man skulle ta 
hand om dessa elever. Skolans uppfattning var att det skulle gå över av sig självt. Att det 
skulle ordna sig när barnen mognade och började kämpa mer Seth, Heimdal & Janson, 
(1997:7f). För att exemplifiera hämtar jag följande citat från Suzanne Heimdal:  
 
”Ett problem med skolan är att den inte är rak. Lärare och skolledning säger inte som 
det är utan försöker linda in problemen och gjuta hopp i föräldrar – som naturligtvis 
suger åt sig som svampar. Men samtidigt går tiden, terminer blir till läsår och den rätta 
hjälpen finns inte. […] Den som inte kan läsa bär på en hemlighet som måste döljas till 
varje pris. Hemligheten kan gömmas bakom bråk och påhitt. Omgivningen blir arg och 
kopplar ihop värstingfasonerna med problemen. Calle blev urtagen ur klassen och fick 
läsa ensam. Av sin lärare fick han veta att han var urdålig. Självförtroendet sviktade. Till 
slut fick han en klasslärare som hade en son med dyslexi och som förstod” (Heimdal, 
1997:15f). 
 
Att kunskapen om dyslexi i skolan måste ökas är uppenbart. Personalens kompetens och 
bemötande måste uppgraderas. Det visar min undersökning och deras erfarenheter.  
 
Även om de flesta skolor idag (deras bok skrevs för drygt tio år sedan) förhoppningsvis 
har kommit underfull med att dyslexi inte växer bort, så måste skolan förbereda sig bättre 
för att kunna ge dyslexieleverna deras rättmätiga stöd. Detta beror förmodligen på 
okunskap men även på felaktig inställning till dessa elever. Skolledningen tycker att de 
kostar pengar, och det är inte bra. När man ser till citatet ovan så är det av störste vikt att 
skolan kommunicerar med föräldrarna på ett sätt så att de förstår och att de inte agerar 
som ovan. Ett sådant förfarande bygger inte upp något förtroende, något som skolan båda 
ranka högt på sin prioriteringslista. Tilläggas bör att på Plönninge finns inte 
uppfattningen att dyslexi växer bort. Ingen gav i alla fall uttryck för det. 
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Heimdals medförfattare Irène Seth har även hon dåliga erfarenheter av skolans 
bemötande och den problematik som medföljer. Hon kritiserar även lärarhögskolorna för 
att de inte tar problemet på allvar. Följande citat illustrerar detta: 
 
”Hon förstod att det fanns lärare som märkt att Gabriel hade problem men att de inte 
ville säga något direkt till föräldrarna. Kanske var det ett uttryck för något slags 
omtänksamhet som fick motsatt verkan… Jag kan förstå att de ville väl. De ville inte oroa 
oss genom att säga som det var. […] Jag vet att om jag förstått tidigare hur det verkligen 
låg till så hade jag kunnat göra mer. Men inte ens lärarhögskolorna har prioriterat 
dyslexi som något problem. Det finns inte mycket dokumenterat i ämnet och 25 % av 
landets lärarhögskolor har ingen obligatorisk litteratur om dyslexi” (Seth, 1997:19). 
 
Återigen ett problem kopplat till lärarens kompetens när det gäller dyslexi. I detta fall 
finns det även ett klart kommunikationsproblem. Det är väl till och med tveksamt om det 
lagligt att agera som denne läraren har gjort, undanhållit viktig information. När det 
gäller kritiken mot lärarhögskolorna så är den tio år gammal och man får sannerligen 
hoppas att verkligheten är en annan idag. Det framgår inte vilken information hon bygger 
sitt uttalande på och med tanke på omständigheterna det kan ha varit i affektion. 
 
Ett avsnitt ägnar Seth, Heimdal & Janson åt lärarnas kunskaper på området, och det är 
tyvärr ingen munter läsning. Följande citat får illustrera problemet med lärarnas bristande 
kunskaper: 
 
”Tänk också på att de flesta lärare som är verksamma i skolan idag inte har fått någon 
ordentlig utbildning om dyslexi. Oviljan att förstå beror antagligen på brist på kunskap. 
Ge inte upp utan försök få skolan att söka kunskap” (Seth, Heimdal & Janson, 
1997:101f). 
 
Med de flesta verksamma lärare menas förmodligen de som genomfört sin lärarutbildning 
för ett antal år sedan. De har en bristfällig utbildning inom området och de är fortfarande 
i majoritet i förhållande till de som går ut nu eller har gått ut nyligen och som förmodas 
ha större kunskaper inom området. 
 
Författarna hänvisar även till ett antal enkätundersökningar som gjorts. Tyvärr har jag 
inte kunnat utröna varifrån de hämtat sin information så jag kunnat få tag i primärkällan. 
Inga vidare fotnoter finns heller att tillgå. Detta är viktigt att uppmärksamma när det 
gäller trovärdigheten på informationen.  
 
När det gäller enkätundersökningarna så var 100 låg- och mellanstadielärare tillfrågade 
om sina kunskaper om dyslexi. Av dessa fick 58 % aldrig någon information om dyslexi 
under sin utbildning. Andra undersökningar bland förskolelärare har visat att endast 25 % 
har fått utbildning när det gäller dyslexi. Författarna konstaterar ytterligare en gång att det 
finns brister inom dagens utbildning Seth, Heimdal & Janson, (1997:100). Som nämnts 
ovan bör man vara mycket källkritisk till detta resultat. Det framgår inte när den är gjord 
eller när de lärare som tillfrågades blev klara med sin utbildning. Ju tidigare de blev klara 
desto sämre var förmodligen deras kunskaper om dyslexi.  
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Trots källornas brister så får man uppfattningen att det sannolikt finns brister i kunskap 
när det gäller dyslexi, både bland lärare och på lärarhögskolorna. Även om det är 
betydligt bättre än när boken skrevs. De tar även upp positiva bitar i sin bok, så allt är inte 
negativt inom skolan när det gäller att ge stöd till elever med dyslexi: 
 
”Lyckligtvis börjar skolan av idag försöka lösa problemet istället för att förneka det. Som 
tidigare nämnts så är det nya så kallade åtgärdsprogrammet något mycket bra” Seth, 
Heimdal & Janson, 1997:100). 
 
För att ytterligare befästa att det i mångt och mycket handlar om kunskapsbrist hämtar jag 
ett citat från Ester Stadler. Innan citatet redogör Stadler för att ordet dyslexi eller 
specifika läs- och skrivsvårigheter inte nämns i läroplanen eller dess kommentarmaterial, 
därefter kommer hon in på lärarnas kompetens:  
 
”Att barn med dyslexi på senare tid inte har blivit förstådda i skolan beror alltså inte på 
någon brist på läroplanens övergripande målskrivning. Mycket tyder i stället på att 
skolans personal inte fått adekvat utbildning om problemets verkliga natur. Elever och 
föräldrar kan vittna om att det på många håll stannat vid vackra målsättningar i 
läroplanen och oftast även vänliga ord från personalen. De har i allmänhet inte noterat 
ointresse eller likgiltighet från lärarna, men en påfallande och utbredd brist på kunskap 
om dyslexi och en benägenhet att inte vidtaga några åtgärder utan avvakta en spontan 
lösning av problemet” (Stadler, 1994:113). 
 
Det som hittills framkommit när man läser vad andra har skrivit så måste det till 
kompetensutveckling av lärarna. Åter måste jag påminna om tidsaspekten i citatet ovan. 
Det är från 1994 och förhoppningsvis har det hänt en del sedan dess. 
 
I en bok av Birgitta Sohlman finner jag yttrligare information som stöder hypotesen om 
vikten av kompetensutveckling för lärare. En mamma till en elev berättar om sina 
erfarenheter av kontakter med skolan: 
 
”[…] Tredje terminen började hans lärare misströsta. Hon försökte hitta en anledning till 
Filips beteende. Istället för att undersöka vad den egentliga orsaken till Filips 
svårigheter kunde vara så gick hon på mig. Jag blev kallad till ett utvecklingssamtal 
därför att läraren ansåg att Filip hade nedsatt inlärningsförmåga. Då pratade hon 
väldigt ingående om att jag var ensamstående och därför inte hade tillräckligt med tid för 
Filip. Hon frågade bland annat om han tittade mycket på TV. […] Hon undrade också om 
han egentligen var skolmogen. –Vi borde nog ha gjort ett test på honom. Lite så där 
ifrågasättande var hon. Så det blev lite negativt” (Sohlman, 2000:134). 
 
I detta fall rör det sig enligt min uppfattning om okunskap och om förutfattade meningar. 
Man ska se skillnad på att bry sig om någon och vilja väl. Men det är inte en lärares 
uppgift att döma. Sedan kan det kanske vara svårt att avgöra i lägre åldrar vad som är fel. 
Men i detta fall verkar det vara kunskapsbrist.  
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Forskarna Torleiv Höien och Ingvar Lundberg har skrivit flera böcker om dyslexi och de 
har t.ex. skrivit om utvärderingar angående olika pedagogiska åtgärder. De menar att 
läraren attityd och förhållningssätt är av stor betydelse, särskilt problematisk är den s.k. 
Hawthorneeffekten. Denna innebär, jag citerar:  
 
”Att läraren har en tendens att reagera entusiastiskt på något som är nytt inom skolan. 
Det betyder att de berörda eleverna får extra uppmärksamhet och omtanke i samband 
med användningen av den nya metodiken. De förbättringar man kan observera hos 
eleverna behöver därför inte vara en effekt av metodiken utan kan snarare avspegla 
lärarens nya attityd och förhållningssätt. […] I den medicinska vetenskapen talar man 
om en placeboeffekt när sockerpiller utan medicinskt verksamma ämnen åstadkommer en 
förbättring av tillståndet. Förutsättningen för en sådan effekt är att patienten tror på att 
det är ett verksamt medel” (Höien & Lundberg, 1992:).   
 
I detta fallet är det knappast en brist på kompetens hos läraren. Här blir det bättre resultat 
hos eleverna. Saken är den att man inte vet om det bär en ny inlärningsmetodik som har 
gett resultat eller om det endast beror på entusiastiska lärare. En eller flera uppföljningar 
längre fram hade förmodligen rett ut begreppen. Något som kanske redan är gjort med 
tanke på att boken kom ut 1992. Frågan är om det är ett problem. Det viktigaste måste 
vara att elevernas resultat blir bättre. Sen vad det beror på i det första läget måste spela 
mindre roll. Sedan är det givetvis viktigt att göra en utvärdering och analysera resultatet. 
 
Tidigare i detta avsnitt har det framkommit kritik mot lärarutbildningen för att de inte 
utbildar blivande lärare i inom dyslexi i tillräckligt stor utsträckning. Karin Zetterqvist 
Nelson återger i sin doktorsavhandling Handikappombudsmannens (HO) åsikter i denna 
fråga. HO är ytterligare en i raden av kritiker mot nyss nämnda utbildning. HO säger 
följande: 
 
”Den utbildning som blivande pedagoger får är ofta bristfällig och pekar i för liten 
utsträckning på nödvändigheten av tidig diagnostisering och individuellt anpassade 
åtgärdsprogram samt hur kompensatoriska hjälpmedel kan underlätta” 
(Handikappombudsmannens rapport till regeringen, 1995, i Zetterqvist Nelson, 2000:20). 

 
Kritiken bemöttes av pedagogen Bo Sundblad, som menar att läs- och skrivsvårigheter i 
högsta grad behandlas och problematiserats på lärarutbildningarna. Det har dock inte 
skett i termer av dyslexi, vilket enligt Sundblad beror på att lärarutbildningarna vill 
eftersträva en bred och djup kunskap vad det gäller relevanta metoder och deras 
teoretiska bakgrund (Zetterqvist Nelson, 2000:20f). 
 
Det finns naturligtvis två sidor av samma mynt och det är klart att det blir en debatt. 
Lärarutbildningarna försöker säkert gör sitt bästa samtidigt som det finns de som inte 
tycker att det är tillräckligt. 
 
Zetterqvist Nelson tar i sin avhandling bland annat upp föräldrar med barn som har 
dyslexi och deras relation till skolan.  
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Hon menar att det finns två olika huvudspår som man kan urskilja. Det första är en 
relation som omtalas med kraftfullt och emotionellt laddat språkbruk och som målar upp 
bilden av en konfliktfylld relation. Den andra bilden som målas upp är en mer lågmält 
resonerande kring samarbetet med skolan, mer som en önskan att framställa relationen i 
termer av samarbete och ömsesidiga överenskommelser. När det gäller konflikterna är det 
inte alltid pågående konflikter utan det kan även vara konflikter som ligger bak i tiden. 
Konflikterna rör främst två frågor. För det första, hur skall barnets skolproblem 
definieras? För det andra, vilka åtgärder respektive resurser skall tillsättas (Zetterqvist 
Nelson, 2000:174f)? 
 
Vad beror dessa konflikter på? De kanske beror på att de uppfattar verkligheten på olika 
sätt och att de inte kan kommunicera dessa olika verkligheter till varandra. Konflikter i 
dessa sammanhang kan mycket väl bero på brist på kunskap, från båda håll, och 
svårigheter med kommunikationen. Det är av yttersta vikt att parterna förstår varandra för 
att eleven i slutändan skall få de stöd som den är berättigad till. Ofta vill föräldrarna ha 
stöd, självklart, men de vet kanske inte i vilken omfattning som det behövs. Sedan har 
rektor det övergripande ansvaret när det gäller ekonomi och skolans verksamhet. Idag 
kräver många skolor en diagnos för att något stöd skall ges, något som det inte finns 
något stöd för i styrdokumenten. Men som känns som en i mina ögon feg trygghet för 
skolledare att ta till när det skall delas ut stöd till elever i behov av detta. Detta gäller 
dock inte Plönninge som detta arbete berör, där får alla elever stöd som är i behov av det.  
 
Sett till ovanstående diskussion så är det av största vikt att skolan tar tag 
kompetenshöjande verksamhet när det gäller skolans personal samt att man ändrar 
inställning till elever med olika handikapp, däribland de med dyslexi. De skall inte ses 
som besvärliga, som en kostnad, utan som en del av verksamheten som vilka andra elever 
som helst.  
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7. Diskussion 
 
I denna avslutande del kommer jag att diskutera olika tankar som har dykt upp under 
arbetets gång och sätta de i relation till resultatet. Jag kommer även att väva i vad andra 
har skrivit i ämnet. Diskussionsdelen kommer att inledas med att syftet med arbetet 
presenteras, vilket var att öka mina kunskaper om hur elever, lärare och specialpedagoger 
uppfattar fenomenet stöd, dvs. hur de uppfattar hur stödundervisningen fungerar på en 
specifik skola, i detta fall Plönninge Naturbruksgymnasium. Jag tyckte att det var 
intressant att angripa problemet ur ett fenomenografiskt perspektiv, då det är viktigt att 
undersöka hur olika individers uppfattar ett och samma fenomen. Det är av mycket stor 
vikt att man förstår hur en elev uppfattar sin verklighet om man skall kunna sätta in rätt 
stödåtgärder.  
 
Ansvar - Kunskap  
Det som gör stödet bristfälligt kan mycket väl handla om en otillräcklighet i kunskap, tid, 
engagemang, förståelse, pengar mm. Sen kan dessa brister ligga hos alla inblandade 
parter eller bara några av dem. Alla kan ha del i detta men olika mycket. Relaterar man 
resultatet samt vad andra har skrivit på området får man uppfattningen att det handlar om 
en brist i kompetens hos framförallt lärarna. Om det sedan beror på brister inom 
lärarutbildningarna (vilket flera av ovanstående menar bl.a. Stadler), organisatoriskt på 
respektive skola eller om det ligger på ett mer personligt plan hos varje pedagog är 
svårare att utröna. De flesta lärarutbildningarna gör säkerligen sitt idag (med tanke att 
kritiska rösterna som kommer till tals ovan är från 1990-talet), men om det är tillräckligt 
är en annan fråga. Det går alltid att göra mer, det går alltid att göra det bättre. Hur det 
kommer att se ut får framtiden utvisa.  
 
Ser man till min undersökning så menar flera av de inblandade att lärarnas kunskaper 
måste ökas, precis som flera andra har skrivit på området (bl.a. Carlström och Jacobson). 
Lärarnas kompetens måste höjas. Det går inte att vara nöjd efter lärarutbildningen utan 
pedagogerna måste hela tiden få tillfällen till ytterligare fortbildning. Detta uppfattar jag 
som en ansvarsfråga som ligger främst på skolan huvudmän. Men även enskilda lärare 
kan med små medel ändra om sin undervisning så att även de med dyslexi skall klara av 
undervisningen. Det är en pedagogs skyldighet att se varje elev och att anpassa 
undervisningen till den verkligheten. 
 
När det gäller kategori ett, föräldrar, skolledning, lärare och elever måste ta ett större 
ansvar för att stödet till eleverna skall bli så bra som möjligt, kan man fråga sig hur 
mycket ansvar man kan kräva av var och en av ovan nämnda parter. Har alla ett ansvar 
eller har någon eller vissa mer ansvar än andra? Kan man kräva att eleverna tar ansvar i 
denna fråga eller skall ansvarsfrågan endast ligga på de vuxna? Kan man kräva att 
eleverna tar ett större ansvar från den dagen då de fyller arton år, vilket de gör i 
gymnasiet? Så fort en elev har fyllt arton så ”försvinner” föräldrarna ur bilden sett från 
skolans sida. De får inte kontaktas av skolan vid problem av olika slag. Om det inte är 
fara för elevens liv naturligtvis. Var skall man dra gränsen i detta fall, om det 
överhuvudtaget finns någon. Övertar eleverna föräldrarna ansvar vid artonårsdagen? 
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Som jag ser det så måste alla inblandade parter ta sitt ansvar. Och de som sitter inne med 
den största kunskapen och makten, då främst skolledare borde ta det största ansvaret. Har 
skolledarna inte rätt kunskaper är det rimligtvis deras skyldighet att anskaffa den 
skyndsamt. När det gäller specialpedagogerna så visar arbetet att de är utomordentligt 
viktiga. De har sannolikt den största kunskapen på området. Eleverna sätter sin tilltro till 
dem och de besitter de särskilda kunskaper som gör att eleverna klarar skolan och kan nå 
kunskapsmålen. Det är inte heller sällan så att det är speciallärarna som utövar 
påtryckningar gentemot skolledningen när det gäller att få tillräckligt med resurser. Man 
får uppfattningen att speciallärarna generellt sett är kunskaps- och ansvarsmässigt 
”starkast”. Man får uppfattningen att de är de som har det största förtroendet bland de 
intervjuade. Även vissa föräldrar, de som trycker på och engagerar sig, får man 
uppfattningen att de tar ansvar och är kunniga på området. 
 
Ansvaret ter sig olika mellan de olika grupperna som diskuterats. Skolledarnas och 
specialpedagogernas ansvar tas upp ovan. När det gäller ansvaret sett från elevernas sida 
kan man uppfatta det som att de måste våga ta för sig och att de visar att de verkligen vill 
ha stöd. Det gäller att eleverna har viljan och modet att berätta om sin situation och inte 
att de håller tyst om det och gömmer sig. Det är inte den enklaste uppgiften att berätta om 
något som av många kan betraktas som känsligt. Så det gäller onekligen att besitta mod. 
Och är detta något man kan kräva av eleverna eller är de upp till de vuxna att fånga upp 
dessa elever. Samtidigt måste skolan lyssna och förstå deras problem, något som kanske 
inte är helt enkelt om man ser till vad andra har skrivit på området. Tidigare forskning 
påvisar kunskapsbrist (Carlström, Jacobson,) samt att man får uppfattningen att skolan 
tycker att dyslexieleverna är ekonomiskt påfrestande (Myrberg & Lange, Zetterqvist 
Nelson). Man får även uppfattningen av att föräldrarna tycker att de saknar den djupa 
förståelse från skolan när det gäller dyslexiproblematiken (Jacobson, Seth, Heimdal). 
Under dessa premisser är det kanske inte så lätt att som elev själv ta ansvar för sin 
situation. Då gäller det att föräldrar finns med i bilden och är engagerade. 
 
Speciallärarna talar om vilket stöd de kan ge. Många elever på jord- och 
skogsbruksprogrammen vill dock inte ha något stöd, ”de behöver inget, de klara sig 
ändå”. Samma gäller de flickor som går hästskötselprogrammet där de allmänteoretiska 
ambitionerna är att likställa med de på de två nyss nämnda programmen. Återigen 
kommer tankarna in på att eleverna skäms för sitt handikapp eller att de rent ut sagt 
”skiter i det”. Är det frågan om att inte ta ansvar eller är det andra mekanismer som 
råder? Ser man till det som skrivits i stycket ovan kan det bero på att de helt enkelt tycker 
att skolan inte förstår dem och lyssnar till dem 
 
När det gäller föräldrarnas ansvar så får man uppfattningen att det måste till ett större 
engagemang. De måste vara aktiva och trycka på skolan, informera och göra klart hur det 
förhåller sig. De måste berätta att deras barn har ett speciellt behov som måste uppfyllas, 
och de måste stå på sig. De kan uppenbarligen inte sätta sin tillit till att detta sköts av 
skolan. Dess uppgift är att se till så att alla har samma förutsättningar att inhämta ny 
kunskap och att klara sin skolgång. Har eleven något handikapp skall skolan sätta in 
resurser så att resultatet blir bra i alla fall. Detta görs uppenbarligen inte i tillräcklig 
omfattning på alla skolor.  
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Här har skolverket en viktig roll som kontrollorgan. Trots detta finns brister. Därmed inte 
sagt att skolorna gör vad de kan, men det finns trots det brister. Föräldrarna har det 
övergripande- och det yttersta ansvaret för sina barn, även för det som sker i skolan. 
Därför gäller det som förälder till ett barn i behov av stöd att tillägna sig kunskaper om 
läroplaner mm. Det är tydligt att alla skolor inte upplyser föräldrar och barn om deras 
rättigheter. Något som kanske borde skrivas in i skollagen.  
 
Något som hade varit önskvärt är ett större personligt engagemang från föräldrar, 
speciallärare och andra vuxna med anknytning till skolvärden eller fritidsverksamheter, 
”eldsjälar”. Det gäller på många ställen i samhället och varför skulle det vara annorlunda 
i skolan? Personer med stort personligt engagemang för dessa elever kan vara avgörande 
för hur deras skolgång skall bli. Plönninge har specialpedagoger med en stor kunskap och 
ett stort personligt engagemang, vilket är mycket positivt.  
 
Sammanfattar man resonemanget ovan angående att ta ansvar så hänger det alltså i mångt 
och mycket på de vuxnas insatser, framförallt då elevernas egna föräldrar. Men det gäller 
även att eleverna själva bjuder till och tar det stöd som de blir erbjudna. Elever och 
föräldrar måste våga höja rösten och försöka påverka skolan i högre utsträckning. Det är 
elevernas utbildning det handlar om. 
 
Skolledarna har ytterligare en faktor de måste väga in. Det är att de från ena sidan är 
ansatta av elever, föräldrar och speciallärare som kräver resurser i olika former, och från 
den andra sidan av förvaltningar, regionkontor eller dylikt som har satt en budget som 
inte får överträdas. Man får uppfattningen att det till syvende och sist i många fall är så 
att ekonomin på den enskilda skolan är det som begränsar mängden stöd. Inte viljan att ge 
den. För den finns med stor säkerhet på de flesta skolor. Att det finns ekonomiska 
aspekter med i bilden visar detta arbete. Samma tendenser går även att uppfatta i tidigare 
forskning som presenteras ovan. Där sägs bl.a. i Konsensusprojektet att dyslexieleverna 
uteslutande ses som kostnadsdrivande och även i Zetterqvist Nelson kan man uppfatta en 
ekonomisk underton. Förhoppningsvis hamnar dyslexielever och andra elever i behov av 
stöd högre upp på prioriteringslistan och att resurserna ökar. 
 
Ett enkelt förslag till lösning hade varit att det upprättades en bättre dialog mellan elever, 
lärare, speciallärare och skolledare. De skulle skriva ett gemensamt kontrakt när eleven 
börjar på skolan. I kontraktet  skulle de göra vissa förpliktelser där de bland annat 
ömsesidigt förband sig att fortlöpande hålla kontakt med varandra. Det skulle även 
omfatta ett personligt engagemang. Kontraktet skulle även kräva att samtliga inblandade 
parter tog ansvar, typ enligt vad som diskuterats i ansvarsfrågan ovan. 
 
Skam 
Det finns en klar medvetenhet om problematiken och problemen syns tydligt. Men man 
får uppfattningen att det verkar finnas ett problem med att nå fram med stödet till alla 
som är i behov av det. Detta kan mycket väl hänga ihop med de skamkänslor som 
diskuterades ovan. Kan man då kräva att eleven  berättar om sina problem? Alla verkar 
inte vilja ha stöd. Då kan man fråga sig om elev känner skam eller om det är något annat?  
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Det är inte utan att det krävs mod i varierande grad för att berätta om ett handikapp, vilket 
det faktiskt är frågan om. Vare sig det gäller skolkamrater, kompisar eller lärare. Många 
som har dyslexi har säkert känt på sig att något inte stod rätt till men de har inte vågat ta 
upp det och göra en utredning av rädsla för att få en diagnos och därmed kanske bli 
betraktad som annorlunda.  
 
Detta hade kunnat avhjälpas genom att öka kunskapen i skolan om dyslexi och därmed 
avmystifiera handikappet. Då hade säkert fler våga berätta om sina problem och då hade 
de tagit emot stödet vilket hade lett till att fler hade klarat skolans kunskapsmål. Generellt 
tror jag att man måste öka kunskaperna om dyslexi och andra inlärningsproblem, och det 
gäller alla som befinner sig i skolans värld. Kunskapen måste bli större så att fler kan få 
hjälp. Känner man som lärare till symptomen kan man fånga upp eleven i tid och rätt stöd 
kan sättas in. 
 
Om man tolkar elevernas uppfattningar så saknar lärarna förståelse för elevernas 
problem. Detta leder till fortsatt dåliga erfarenheter av de vuxnas engagemang. Man får 
även uppfattningen att speciallärarna antyder att den riktigt djupa förståelsen för 
problemen saknas hos lärarna. Detta antyddes även av skolledarna. Hade man ökat 
kunskapsnivån om dyslexi hos lärarna hade kanske problemet kunnat överbryggas. 
Liknande resonemang går att utläsa ur den tidigare forskningen som gjorts på området, 
dvs. lärarnas kompetens behöver höjas. 
 
Behovet av att få bekräftelse 
De flickor som jag intervjuade är medvetna om sin situation och de gör något åt det. De 
ger ett ambitiöst intryck. De verkar dessutom ha ett behov av att berätta om sin situation. 
Man kan fråga sig varför? Har ingen lyssnat på dem tidigare? Har de dåliga erfarenheter 
av vuxnas engagemang i skolan? De tycker att många vuxna, dock ej speciallärarna, 
saknar den djupa förståelsen för problemet. Ser man till vad tidigare forskning visar så 
kommer vi återigen in på bristande kunskap och därmed förståelse från skolans sida. 
Enligt Jacobson verkar skolan inte ta problemet på alvar. Denna okunskap och därmed 
bristande förståelse kan ha bidragit till dåliga kontakter med skolan. 
 
Man får uppfattningen att flickorna verkar ha ett större behov av att bli sedda och 
bekräftade än pojkarna. De verkar vilja dölja sitt handikapp och inte låtsas om det. Eller 
är det så att de bryr de sig mindre? Alla behöver bekräftelse, pojkar, flickor, unga och 
gamla, det är ett mänskligt behov. Och det borde närapå vara en rättighet att bli bekräftad, 
även om det skulle bli en smula problematiskt att lagstifta om det! I den ålder som de 
befinner sig i kan flickornas behov vara större än pojkarnas. De sistnämnda kanske 
istället tycker att det är ”skämmigt”. 
 
Attityd 
Pojkarna verkar antingen omedvetna om sin situation eller så bryr de sig inte. Eller 
kanske är det så att de inte inser situationens allvar. Man får uppfattningen av att de 
verkar tro att det ordnar sig ändå. Eller är det så att det är en attitydfråga och det är inte 
tufft att vara ambitiös och ha kontroll på situationen. De vill verka ”häftiga”. Man får 
uppfattningen av att de prioriterar det praktiska framför det teoretiska. 
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De är inte intresserade av de s.k. ”pluggämnena” och inte är motiverade när det kommer 
till att läsa svenska, engelska eller religion. Att pojkarna prioriterar det praktiska framför 
det teoretiska faller sig logiskt. Har man valt en praktisk utbildning så gillar man kanske 
det praktiska mer än det teoretiska. 
 
Flickornas inställning är som nämnts ovan annorlunda. Man får uppfattningen av att de är 
ambitiösare. De är även duktiga i de teoretiska ämnena, inte bara i de mer praktiska 
”hästämnena”. Därmed inte sagt att det finns samma attityder även här. Skall man tolka 
av specialpedagogernas uppfattningar finns det attitydproblemet även i det mer praktiskt 
inriktade hästskötselprogrammet, där övervägande delen är flickor. 
 
Mod 
En av skolledarna säger att vissa elever inte vill berätta om sitt handikapp och att de 
istället döljer det. De vågar helt enkelt inte att berätta av rädsla att verka annorlunda. Man 
vill inte sticka ut ur mängden. När en elev har lyckats dölja sitt handikapp ända fram till 
gymnasiet måste man ställa sig frågan: Var har det brustit? Vems är felet att eleven har 
gått genom hela skolan utan att få hjälp? Den nya skolans ansvar kan vara att testa alla 
elever, vilket man i nuläget också gör, men något större ansvar än så är svårt att lägga på 
den nya skolan. När eleven väl har börjat på skolan så måste man som lärare givetvis vara 
vaksam. Märker man att en elev har problem då har man ansvar att se till att denne får 
hjälp på ett eller annat sätt. När eleven väl är upptäckt är det skolledningens ansvar att se 
till att den får hjälp. Kan man kräva av en elev att våga berätta? En svår fråga som inte är 
så enkel att besvara. 
 
Om en elev har gått igenom hela grundskolan utan att ha upptäckts ligger ansvaret främst 
på tidigare skolledare, lärare och föräldrar. Som elev är det inte lätt att veta vad som är 
fel. Störst ansvar ligger på tidigare lärare för sin oförmåga att upptäcka problemen, eller 
ännu värre, upptäcka problemen men inte se till att de blir avhjälpta. Sedan kan man 
diskutera vad det beror på att vissa lärare inte upptäcker elever med dyslexi. Det kan vara 
okunskap, nonchalans eller något annat som diskuterats ovan. Föräldrarnas ansvar är 
minst lika stort. Under så många år som eleven går i grundskola borde föräldrarna se att 
allt inte står rätt till. Sedan gäller det att skolan lyssnar på föräldrarna och förstår 
problemet. Ser man till tidigare forskning så är det inte alltid lätt, bl.a. Jacobson menar att 
skolan inte tar problemet på allvar utan att man väntar och ser. 
 
Paradigmskifte 
Jag vill avsluta diskussionsdelen med ett avsnitt som kanske inte direkt hör till arbetet 
men som tangerar det och som jag tycker är intressant. Står skolan inför ett 
paradigmskifte? Ja, gradvis sker det näst intill hela tiden, med samhällsutveckling, 
teknisk utveckling, pedagogik mm. Men det paradigmskifte jag talar om gäller något 
annat. Nämligen, går vi från en skola där alla elever tvingas in i en och samma form till 
en skola helt på den enskilde individens villkor? Där det är eleverna (och även föräldrar) 
som bestämmer och formar skolan inte kommuner och andra huvudmän.  
 
Friskolornas tillkomst och den ökade rörligheten bland eleverna har gjort att 
konkurrensen har ökat betydligt.  
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Denna rörlighet kan till hösten 2008 kan bli än större då eleverna helt fritt kan välja 
gymnasium. Rörligheten och konkurrensen gör att varje elev blir värdefull i sig själv när 
den beslutar på vilken skola denne vill gå då pengarna följer med varje enskild individ. 
Skolorna måste marknadsföra sig för att locka till sig elever. Skolan måste erbjuda ett 
attraktivt utbud av utbildningar, miljö och resurser. För ett antal år sedan var bilden en 
helt annan. Om man inte hade några speciella krav på yrkesutbildning (som t.ex. 
Plönninge) så gick de allra flesta i en kommunal gymnasieskola. Rörligheten och 
konkurrensen var inte den samma. Rent krasst kan man säga att denna förändring har gett 
eleverna ett slags maktinstrument gentemot kommuner, privata aktörer och andra 
huvudmän inom gymnasieskolan. Sviker eleverna så får skolan mindre pengar vilket 
leder till besparingar, vilket kan leda till en sämre attraktionskraft för skolan och därmed 
svårare att locka elever, vilket i sin tur leder till ännu mindre pengar, osv. Rörligheten gör 
att eleverna kan ställa krav för att söka sig till just den skolan. Detta kan leda till att vi på 
sikt kommer att få en gymnasieskola som är mycket mer anpassningsbar till elevernas 
krav än den uppenbart rigida skolstruktur som idag finns på de flesta ställen. Marknaden, 
dvs. eleverna, kommer att styra och det blir för huvudmännen att rätta sig efter den 
verkligheten. Jag vill koppla resonemanget om paradigmskifte genom att skolan idag, 
uppfattat enligt detta arbete, inte är på elevernas vilkor. Det är istället så att de formas 
efter skolans ramar när det borde vara tvärtom, att skolan formas efter elevernas 
förutsättningar. Om detta beror på kunskapsbrist, ekonomi eller något annat låter jag vara 
osagt.  
 
Arbetet kommer att avslutas med en självkritisk reflektion. När man inleder ett projekt av 
denna storlek, som tar mycket tid och energi i anspråk, vet man inte riktigt hur resultatet 
blir när det är klart. Ju mer jag arbetade med mina intervjuanalyser desto tydligare blev 
det att mina intervjufrågor hade kunnat ställas annorlunda. Kommer jag att göra fler 
arbeten med fenomengrafisk inriktning i framtiden så skall jag lägga ner betydligt mer tid 
på intervjufrågorna. Hade de ställts på att annat sätt så hade kanske mitt intervjumaterial 
blivit såväl kvalitativt som kvantitativt bättre. Jag hade heller inte behövt ställa så många 
frågor som jag gjorde utan kunde ha begränsat mig till ett fåtal av god kvalité. Även om 
dessa ”onödiga” frågor gav en hel del intressanta kringkunskaper, som har varit 
intressanta att diskutera, så hade det besparat mig en massa tid som jag kunde använt till 
textanalyser istället.  
 
När det gäller själva transkriberingen av intervjuerna så skulle jag ha kontaktat min 
handledare för råd innan jag satt och transkriberade alla mina intervjuer i sin helhet, 
vilket jag inte hade behövt. Detta hade sparat mig mycket energi och tid för det var riktigt 
arbetsamt. 
 
När det gäller intervjuerna för övrigt så hade det både varit intressant och bra för arbetets 
kvalitet om jag hade kunnat utöka intervjupersonerna till att innefatta lärare, övrig 
personal samt de intervjuade elevernas föräldrar. Det hade stärkt arbetets trovärdighet om 
jag hade kunnat redovisa hur de uppfattar sitt engagemang i denna fråga. Det hade krävt 
bättre planering av ovan nämnda intervjufrågor och det hade kanske bringat ytterligare 
ljus till detta problem, elevens rätt till stöd i skolan. 
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